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«Não lho faltam alguns erros, que tão poccado

original das impressGei.*

D. F. Manoel do Mello,

Cartas, ceut. 3.» carta 19.





U MOTIVO D'ESTA EDIÇÃO

Ha quinze annos, que tantos são os decor-

ridos desde 1878. que eu obtive do men bom
amigo, António Francisco Barata, auctorisação

para editar na typographia da minha já boje

velha Âiwora do Cavado—(conta ella 27 an-

nos de existência, quasi maravilha no nosso

paiz, sobretudo para modestos periodicns da

província)— escriptos seus pela maior parte pu-

blicados era suas columnas, e que sob a deno-

minação de Miscellanea Hislorico-Romanlicn

,

formaram um tomo de 245 pacinas.

Precedi cu a obra com «Duas palavras do

editor ao auctor», em que fazendo resenha dos

1
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diversos capiliilos que a constituiam, e regis-

trando seu incontestado valor, ao mesmo tempo

procurei frizar es inconslrastaveis merecimentos

litterarios que já então haviam creado a António

Francisco Barata um nome na republica das let-

trás, grangeandolhe honrosa fama, consagrada

por um semnumero de trabalhos consecutiva e

incessantemente sabidos de sua penna laboriosa,

erudita, fácil e vernaculissinaa, a contar desde

1860, em que vinda a lume a sua estreia Lu-
cubiações de «m artista»

Sem previa permissão sua, d'esta vez, e á

sua ignorância até, fui eu guardando das pagi-

nas da Aurora também, onde sabida ai.' par-

te das suas interessantissimas e curiosas Via-

gens na minha livraria, reproduzida do Pro-
gresso do Álemtejo, em que primeiro veio á luz

da publicidade, e dando só d'Í5so conhecimen-

to ao meu Amigo, por occasião de fugitiva vi-

sita sua a Barcellos, era agosto passado, agora

ao mercado lilterario a lanço em volume.

O acolhimento que as Viagem na minha
livraria tiveram de seus muitos leitores, quan-

do sabidas nas paginas epheraeras de dous pe-

riódicos, quasi dos dous extremos oppostos do

nosso paiz, por certo o terão ellas agora em
que se lhes dá a vida mais duradoura do livro,

e com succeder assim não se fará mais que jus*

tiça ao seu valor e mérito, que reunindo ellas

em si todos os predicados que as podem tornar

apreciadas, pois que escriptas êm liaguagem li-

dimamente portugueza, abundante e naturalissi-

raa, correndo de fonte viva, repassada do me-
lhor humorismo, erudita sem ser pedante, cri-
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tica scra s«r massuda, muito para liç3o e de-

Jeile.

Reunindo eu, pois, cm tomo as Viagens na
uiinha livraria julgue» fazer ura bom e falio-

so eerriço ás letlras poituguezas, não as Gue

taes se dizem e como taes se aprpgoauí, p-

do o mercado, vindas a lume em uma buruí

ga, coníusa algaravia de uma uova babel, nia«

ás letras porluguezas, legíiimas, de lei, que
ainda um ou outro— bera raros— cultores conta

entrt nós, e com esse serviço por bem pago me
dou do meu pequeno trabalho de edilor, sendo

assim para mim premio muito além d'elie, as

palavras de boa e velha e nunca desmentida

amisade, cora que o auctor me oQerece este seu

livro.

Barccllos 26 de fevereiro de 189i.

Rodrigo Velloso
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DO ALCTOR AO EDITOR

Meu carissimo e já relho amigo

Qu« nome devera escudar este trabalho de
umas noutes, em annos volvidos, que o seu

: 10 seja ?

Foi V. Ex.* quem aquilatou este trabalho,

quiçá único em nossas letras, reuniado-o com
fervoroso zelo d'amigo sobre muita amisade em
livro, para de tal modo o oíTerecer aos poucos

ledores que ahi temos desta espécie litteraria.

Pobre, como quem isto escreve e este livri-

nho escreveu era a livraria perlustrada : não
tem, pois, o que se vae ler referencias a rari-

dades litterarias ou scientificas, mas a centos

de velhos livros triviaes, que o auctor leu to-

dos, em quanlo os possuiu.
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TNenhum tem hoje.

1'ertencendo ao numero dos empregados da

Bibliolheca l^iiblica de Erora, deste rujiiissimo

repositório de cimelios biblingraphicos, inúteis,

sobre inconvenientes me eram os poucos livros,

que tive, com tanto amor c saciiíicios adquiri-

dos. Uelles só existem semiapagadas lembranças

na reminiscência decadente, e, graças a V.

Ex.*, catalogo delles 'neste livro.

Só o muito amor a velhos livros consente

uma leitura paciente de listas delles. Preciso é

o adoçal-as com amenidades. Conseguil-o-ia eu

no percurso da viagem ?

A consciência, supremo tribunal das acções

humanas, diz-m«, não sei se pôr lisongeira, que

o estylo se mantém levemente faceto, forçada-

mente alegre desde a primeira pagina á ultima.

Será isto uma verdade ?

O ir-se sendo velho converte-nos era uma
espécie de chonica de muitos acontecimentos,

stromates de muitos factos, calepino de muitas

cousas. Se me não engano algumas por este li-

vro ficam dissiminadas, tornando sua leitura

se não útil, certamente desfastiosa.

Talvez como ninguém mais, conhece V. Ex.*

que o meu laborar no campo litterario, outra

cousa não é do que necessidade espiritual, sem
duplo fim, sem mirar nem honras nem provei-

tos. Estes e aquellas são para os mestres, c

não para serventuários de letras indiplonaados

como cu sou.

Que mais escrever 'neste pressuroso movi-

menio da penna ? Mais nada.

O livro é de V. lix/ e não meu ; é de V.
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E.x*, que sem trnhir jamafin a religião purissi»

ma da amisade, o coordenou e salrou de total

alvido a expensas própria».

O que eu, sobre lantissiraas cousas, aqui

agradeço publicamente a V. Ex.^ mais que

muito penhorado, é o valor que V. Ex,^ dá a

meus pobrissimos escriplos.

São elles pois, de V. Ex.», repilo : pertea*

ceni-lhe.

Era Erora, aos 28 de setembro de 1893.

A. F Barata





riÂGENS U MINHA LlVUâRIÂ

Primeira Parte

s

Não sei se alguém já viajou na sua livraria

:

na sua terra e no seu quarto já o fizeram o vis-

conde de Almeida Garrett e Xavier de Maistre.

Pois eu, que não posso viajar por esse mundo,

como desejara, e que já viajei com aquelles dois

escriptores, intento fazer nova viagem sem sair

de casa. Siga-mo o leitor, se liie apraz, que

talvez não desgoste do que poderá ver.

Mas, agora noto já que vae prelencioso o ti-

tulo de minlias viagens. Na rainha livraria ! Qual

livraria? Umas dezenas de velhos livros, pro-

miscuamente enfileirados cora alguns novos nas

prateleiras, tabeliãs ou raios de uma estante,

que já enfileirou uma frascalhada imraensa cora
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Os tão mal vistos

Amargos mixtos

D'agra pharraacia :

que já foi de um Boticário (com perdão dos

snrs. Pharmaceuticos e sem oíTcnsa da sua gre-

ga denominação).

Melteo-me em casa o vicio de ler velhos li-

vros um compadre q;ie tive era Coimbra, c por

signal que os conhecia menos mal, ^e não bem,

e não ha habiluar-rae eu a dizer Pharmacia :

é Botica, e sempre Botica, como sa dizia lá na

aldeia em que nasci, e como diziam os nossos

antepassados, até mesmo os que deviam fallar

bem, os reis porluguezes, se é que foram ins-

truídos e bem fallantes, caso que não corre

bem averiguado, como o outro de não saberem

escrever.

Pois aquelle Affonso, o das Navas de Tolo-

sa, ou o de Tarifa, já em seo tempo fez saber,

não me lembro a quem, que uma tal Maria

Nunes era fídicaria, em Lamego.

Não é, pois, rigorosa a denominação de li-

vraria, por fallecerem á desinência do termo os

requisitos necessários. Viajaremos por alguns

centos de livros somente ; mas velhos e relhos

como a claustra da Sé, com encadernações de

pergaminho ou de couro mordido da traça, sem
belleza, sem graça, feios de veras. Siga-me,

pois, o corajoso, aquelle que não teme a poei-

ra e a carcoma, aquelle que gostar algum tan-

to do que é velho, além do boal cheiroso.

Livraria / E o termo a adejar-mo na mente
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sem dar logar ao appareciraento de uma ideia

qualquer !

LiTraria é um synonimo de cemitério: via-

jar 'nella o mesmo é que passeiar nas alamedas

de ciprestes, os cyparissofi dos poetas, e aqui c
acolá ir parando por soletrar ura epitaphio, por
admirar ura conceito, ou por se horrorisar c©ra

tanfissimos dislates que por lá se lêem I

Como no cemitério, na livraria só topamos
os mortos, com raros vivos ; mas topamos mor-
tos que o não são. No cemitério repousam iner-

tes ossos, fibras resequidas de milhares de in-

djviduos de nossa espécie, confundidos uns, na
vala geral, o meu sonbo para depois da vida I

outros separados d'aquellcs era moimentos de

mármore ou de granito, zombaria perfeita dos

da vala, prelenção estulta de existência sem vi-

da além da morte. Querem alguns ver 'naquil-

lo exigências do sentimento. A esses pergunta-

ria eu quantas vezes se lembram dos mortos ao

cabo de cinco, de dez, de quinze, de vinte aa-

nos volvidos sobre a passagem do raonumenta-

do?
Que dolorida comraoção é a d'elles ao con-

templarem esses monumentos, volvidos aquellei

aniios ?

Eu só conheço monumentos fúnebres, capazes

de perdurarem, nos que se levantam no coração

seusivei, golpeado por dor inteniissinia.

Lembro-nie, a propósito do que, era 1869,
dizia na minha presença em Lisboa o tão sym-

jiathico auclor do Colombo, poema de portugue-

^v^iraos versos, Manoel d'Araújo Porto-Alegre,
• .rão de Santo An-MÍo. .1 um poeta c amigo
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meo, traductor da Jerusalém do Tasso, que ver-

gara á dor pungente da perda de uma compa-

nheira estremecida : que eslava muilo novo

;

que a dor passaria ; que lhe raiariam dias

bonançosos e que se lembrasse que nós só era»

mos uma pouca de vasa animaUa. . . etc, etc.

O philosopho a pensar ; a verdade a sair de

seos lábios. E a dor passou, que aniraadOí jo-

vial, e, felizmente, alegre o vimos já 'nesta ci-

dade por mais de uma vez.

E a pesar de eu crer na permanência d'estes

monumentos mais do que na efficacia dos gra-

niticos, estes mesmos vejo desabar lentamente í

Nada ha perdurável no homem. Amor, ódio,

sentimento e dor tudo passa, como nós passa-

mos, tudo obedece á rotação fatal da luz e som-
bra, da vida e morte, da lembrança e do es-

quecimento !

£ se isto assim não é, pensem.

Mas, para que este philosophar ? volvamos á

minha ideia ; viajemos na minha livraria ; e»

quanto ao mais, nada.

Eil-os alii estão elles a observarem-me silen-

ciosos, a verem como a minha penna corre ve-

loz pelo papel como outr'ora a sua d'elles : eil-

os alli, os nossos monumentos fúnebres, o meu
cemitério sem vala geral ; os meos livros, on-

de não ha obras de quem as não fez, onde só

existem vivos e eternos (quanto possível) os pen-
sadores que nos precederam, os homens que
ainda vivem no papel mais do que aqueiroutros

nas moles pedregulhosas de custoso lavor e
preço.

Adoro os livros e as livrarias. Se eu fosse
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homem dinheiroso havia de ter vasta livraria»

largo raimdo intellectual para 'nelle viajarmos,

posso affirmal-o aos meos companheiros de via-

gem.
Mas, comecemos? Vamos: era boa hora do

porlo desferremos.

Ca estão ires volumes grandes e grossos que
por estes adjectivos me trazem á lembrança

aquillo que o poeta (não sei qual foi ; talvez o

Rodrigues Lobo) disse de uns cabellos femini-

nos :

Cada um d'elles é tão grande e grosso

Que pdíe ter preso o amor pelo pescoço.

Não basta porém dizer que são três grossos

volumes : é preciso que os meos companheiros

de viagem saibam que a minha livraria não me
é como a corcunda do corcovado, que nunca a
vê : entremos 'nesta cidade e descansemos. Mys-
lica ciudad de Dios^ é seo nome synthetico,

antes do desdobramento collossal em Milagre
de omnipotência^ Abysmo da graça etc.

Soror Maria de Jesus, abbadeça no convento
da Immaculada Conceição de Agreda, na Iles-

panha, é sua auctora, e foi impresso em Ambe-
res em 1736. Soffrivel papel, muitas gravuras,

letras encarnadas.

E' uma das muitas edições d'esta obra, que
deve ter mandado mais almas para Deos do que
micróbios avassalam a Itália e a França. Não
a li, e por isso não mostro ao leitor as bellesas

d'ella; mas digo-lhe porque a não li, por ser

lógico e mostrar que a minha livraria não é
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uma corcunda : não a li toda, e só lhe lomci o

pulso
;
porque eu já possuo um líescripto pon-

tifício que me promelle a beatificação, depois

que li era vinle cantos ! ura poema do Barbu-

da sobre o mesmo assumpto : Os Virginidos. A
vida da Virgem Maria em verso, como esta ci-

dade de Deos a trata era prosa, põe ao leitor

á prora de coragem e de paciência evangélica.

Eu já estou passado 'nestas lides.

Fique o leitor sabendo agora que o pae, a

mãe, irmãos e eila, a Maria de Jesus, a Bar-

buda dos castelhanos, todos se fizeram frades c

freiras ! Prolixo casal de santos ! Já não temos

d'aquillo, tudo passou ! »
Fertenceo esta obra a ura dos extinctos con-

ventos d'esta cidade de Évora, donde poude

vir ao mercado cm hasta publica, por ler rom-

pido as malhas de uma rede varredoura que,

não sei quem, disseram, lançara sobre a casa

religiosa.

Cabia aqui uma pequena historia bibliogra-

phica ; mas. . . pôde ser taxada de maledicên-

cia, sem o ser, e isto basta para a não contar.

Leitor, bem vejo que está aborrecido 'nesta

primeira estação, 'nesta primeira paragem, que

(izemos.

Busquemos melhor porto : avante !
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Deixámos a villa d' A greda na Hespanlia c a

líty^itica cidade de Dcos, e eis-nos defrontados

já com a famosa semsabo) ia de mármore, no
dizer incisivo de Herculano, cora o Escurial de
ca, com o convento de Mafra. Monumento na-
cro... da saqraçào. . . de Mafra ele, obra
do arnibido fr. João de S. Joseph do Prado,
folio XXII 132 paginas, cora três estampas.

Aquelle dos meus companheiros de viagem
que ainda não vio Mafra entre commigo no mon-
tão de pedra erguido a Santo António, ao por-
tentoso thauraaturgo, que salvou o reino de po-
der cair nas mãos dos hespanhoes, ou de outros

cubiçosos, por f;ilta de successão, dando a D.
João V uma prole mirílica em D. José.
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Cá estamos na vasta egroja : onze altares de«

dicados desde Santo António a Nossa Senhora

e a todas as santas da Ordem seráfica, com mi-

lhares de relíquias aulhenticas, a começar nos

Santos Apóstolos e a findar em S. Protasio.

Tem esta egreja o comprimento de 277 pal-

mos ou mais de 70 metros, e de largura 50
palmos ou 14 metros aproximadamente.

O arrabido, auctor d'este livro, dá-nos curio-

sas noticias : tudo medío e pesou, o frade. Até
ao gallo, que serve de grimpa á mais alta tor-

re, tomou elle o peso e lhe achou o de 10 ar-

robas. O maior sino, dos 114 que lá estão em
cima, pesa 800 arrobas ! (deixemos ir esta no-

menclatura pesada, como aquelle governador ci-

vil, que ia esmagando os campanários todos da
capital, se lhe não acodem os estudantes de
medicina).

Tudo grande 'neste convento, tudo, até a co-

ginha !

A festa da sagração foi esplendida. Acompa-
nharam áo rei dois duques, seis raarquezes, um
punhado de condes e viscondes e nobres de lo«

das as edades. Frades de todas as ordens, aos

centos.

Podíamos agora ver as vestimentas ; mas é

tão grande o numero, e nós temos tão pouco
tempo que o melhor é ficar isto para outra vi-

sita.

Antes de deixarmos Mafra, é curioso mostrar
ao leitor uma resenha dos homens que alli tra-

balharam no dia 2 de maio de 1731. Mais de
5:000 soldados de infanteria e 600 de cavalla*

ria; perto de 4:000 canteiros ; mais de 2:001
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pedreiros ; mais de 300 mariolas, e tombem
mais de 1;000 paisanos ! Ura total excedente a

1S:000 pessoas diariamente !

'Nesta anaduva nacional, sacrificou a raages-

tade de D. João V tnarjnammamenle 17:000
homens a Santo António ! O rei de Lahore não
sacrifica tantos pretos na hecalombe festiva.

Aqui estamos no Porto, e aqui topamos a

um víyo; vivo, sim, que, contra todas as leis

naturaes, não pôde morrer, graças ao elixir de

longa vida das dezenas e dezenas de livros em
que seo espirito brilhante reverbera iramortaes

centelhas. E' Caraillo Castello Branco a redigir

a Gazeta Lilíeraria do Porto em 1858. Tem
ella 16 números com 134 paginas in folio. Ha
'nesta G^izeta interessantes ariigos históricos.

Se o leitor se quer demorar a lel-os fique-se

com ella, que eu vou «seguindo viagem.

Mais dois volumes, folio, encontro aqui, Ba-
hia de Lourenço Marques— Questão entre Por-
tugal e a Gran- Bretanha, sujeita á arbitra"

gem do Presidente da fíepvblica Franceza. Es-

tes dois livros deve o leitor lèr, que por bem
pago se dará do seo trabalho. Se me não en-

gano é um dos mais sérios trabalhos saldos dos

Dossos prelos actualmente, em nossos dias.

Com profundos conhecimentos juiidicos e com
a incontestável prioridade da descoberta da cos-

ta africana defende o dr. Levi Mari^ Jordão, fal-

lecido visconde de Paiva Manso, aquelle terri-

tório da coroa portugueza. Tem notas inlcres-

santissimas e mappas maguificos.

, Se o leitor a não quer ler agora ouça uma
historia curiosa do modo porque me veio á mão:
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Era ministro da Marinha um amigo meo des-

de Coimbra, ao tempo em que ella veio a lume.

Poeta de fama, recitador festejado e admirador

do meo mourejar instrucção. Bali-lhc ura dia á

porta em Lisboa e enviel-lhe ura bilhete com o

meo nome, pedindo uma audiência de três mi-

nutos. Um correio de Secretaria me veio dizer

que procurasse eu a sua excellencia no ministé-

rio, á uma hora da tarde. Regular. Fui e man-

dei bilhete como o primeiro. Yolveo-me respos-

ta : que o procurasse em casa !

Eu ia para lhe pedir os dois livros de Paiva

Manso, e não emprego algum.

Yendo-me assim mandado de casa de Ilero-

des para a de Pilatos, mandei o ministro pa-

ra... o Parnaso, e saí fazendo considerações

philosophicas sobre as ideias democráticas. Qua»-
tum mulalus ah illo ! no dizer de Virgílio. Que
decepção para mim, que havia sido gabado, luu'

vado, admirado até nos jornaes de Goa pelo

min i si ro 1^4:;-

O facto comprova mais o que todos sabemos :

que de tudo ha no mundo.
Contei o caso ao snr. D. António da Gosta,

que tem Dom, de jure, e elle o arislocrala,

para logo me enviou os dois volumes, que eu

ambicionava ler. (1)

Antes de proseguirmos viagem cabe aqui um
reparo, é um parallelo :

No dia de Kata! de 1883 procurei em sua

(1) .líi não vive Imje ; íinoií-se em 17 de janeiro

de 1892.

^:^'KSxJxj^--^i''à^
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casa d'elle ao actual Ministro do Reino, o sor.

conselheiro Augusto César Barjona de Freitas-.

Estava elle para sair para o paço a fim de coai-

primentar a el-rei. Soube que o procurava um
Barata ; e, crendo que não seria o seo velho

amigo e protegido, mandou dizer que me rece»-

beria 'noutra hora. Fiz-Jbe precisar minha en-

tidade, e para logo, sem a minima delonga e
com espanto manifesto de um oílicial militar,

que me trouxera a primeira resposta e a segun-
da, era eu admiltido á soa presenga e á sua
mesa I !

Fiquem aqui estes traços dos dois estadistas,

para servirem a quem um dia houver de escre-

ver a biographia de ambos.

Afligura-se-me, leitor amigo, que esta via-
gem na minha livraria poderá vir a ser inte-

ressanlissima
;
porque,contando eu perto de meio

século de vida, e tendo tratado em Coimbra de
perto a homens que hoje são bispos, Ministros,

Juizes, Delegados, Empregados superiores, no
meo tempo de artista 'naquella cidade, prová-

vel será que, ao modo porque a viagem se

adiantar, eu vá semeando 'nella episódios cu-
riosos, notas biographico-moraes de um ou de
outro, quando vier ad rem.

E hão de vir occasjões, hão de, que na mi-

nha livraria (sempre em itálico) ha elementos

para isso.

lia 'nella uma estação : Aulographos, que
pode fornecer espécies agradáveis ao leitor. Lá
chegaremos.

Dos fólios caimos agora nos oulavos. Aqui
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está uma espécie de lirro, quanto ao volume.

E' uma caixa de papelão, contendo era si um
grande raappa de Portugal, feito depois da in-

vasão franceza final, por isso que nos aponta

com Iraços coloridos a marcha dos invasores, nas

três investidas para a absorpação d'esta tira de

terra occidental, que fez cousas espantosas por

esse mundo universo em nome da cruz, sem ex*

clusão do corte dos narizes c orelhas das indias,

que se não sujeitavam ao domínio de Portugal,

nem ellas nem os maridos.

E' o mappa conhecido com o nome do au-

ctor :

Mappa de Portugal^ de D. Tkomaz Lopes.

E' ura mappa estimado, se bem que não se-

ja rigoroso no determinar a ramificação da in-

vasão de Massena, e anteriormente a de Soult,

que bracejou até Évora, como é sabido.

Paremos agora 'num volume manuscripto :

Collecção de discursos e cartas de Alexandre
de Gusmão, feita por Pedro Gabriel da Silva

Martins.

A paginas 436 diz o colletor : Mui raras
são as coUecções dos manuscriplos do Aulor
que trazem os poucos versos que se seguem.

São três sonetos e uma écloga.

Em ] 841 publicou-se no Purto uma Collecção

de vários escriptus, etc, que nunca vi, e por

isso não sei se 'nella virão estas composições

poéticas. No Ensaio de J. M. da Costa e Sil-

va sei eu que veera algumas.

Para terminar esto passeio ponhamos aqui
ura dos sonetos, que e bom :
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NiiiTien que tens do mundo o regimento,

Se amas o bem, se odeias a maldade.

Como deixas com premio a iniquidade

E assossobrado ao são merecimento ?

Como hei de crer que ura immortal tormento
Castigue a uma mortal leviandade ?

Que seja sciencia, amor ou piedade

£xpor-me ao mal cem meu consentiracnto ?

Guerras cruéis, fanáticos tyrannos.

Raios, tremores, e as moléstias tristes

Enchem o curso de pesados annos

;

Se és Dcos, se isto prevês e assim presisleí,

Ou não fazes apreço dos humanos,
Ou qual dizem não és, ou não existem.
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Volvamos a Lisboa e entremos no antigo Col-

legio dos Nobres. Aqui está um Jivro que lho

respeita : Os ires livros das obrigações chris-

tãs, e civis de Santo Ambrósio, bispo de Mi-

lão. Traduzidos por José Caetano Mesquita. Lis-

boa, 1768.

Por ordem de sua magestade foi o livro tra-

duzido para uso dos alumnos d*aquelle Collegio.

A linguagem da traducção é correcta.

Sobre o perigo de fallar discursa o santo bis-

po abordoado á Bíblia

—

Pelas luas palavras

serás condemnado

;

—O hêmem sábio ha de^

calar alé certo tempo.—De modo que aquellei

que fallar depois de certo tempo será infalliveJ-í
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menle condeiunado ! Já de ha raiiilo acreditava

eu na difliculdadc de harmonisar textos bíbli-

cos, que se teera prestado a tantas e tantas dis-

cussões.

Deixemos o Collegio dos Nobres com a sua

historia e com os scos livros e demos um salto

ao Brasil, ao Maranhão.

—

Poslillas de Giam-
matica geral apjilicada á língua porlugue-

za..-, por Francisco Sotero dos Reis. Mara-
nhão, 1868.

E' este um livro de verdadeiro e legitimo

merecimento. Tem uma historia a posse que

d'elle conservo :

Tinha cu feito imprimir um opúsculo, em 1871

em Coimbra, com este titulo : Advertências cu-

riosas sobre a língua portugiieza, E vae ura

dia chega-nie o correio com as Postillas devol-

vidas de Coimbra, com esta dedicatória : Ao
lllJ^" Snr. Dr. António Francisco Barata.

Lisboa, 24 de Janeiro de iSli vff.'''' Dr. An-
tónio Henriques Leal.

Dei para logo um traço era Dr., que me não

pertence, li o livro e fiquei cora muita vontade

de saber quem era o snr. Dr. António Henri-

ques Leal, para lhe levar um agradecimento.

Soube-se : carteamo-nos e vimo-nos depois em
Lisboa, onde residia então.

E' um benemérito da pátria, do Brasil, o snr.

II('nri(|ues Leal. Escriptor primoroso e cla^ísico

não pára um instante em seos trabalhos de es-

cripla. Já são valio.sas as suas publicações lit-

lerarias, sobresaindo entre ellas o Panlheon

Maranhense erguido á memoria dos filhos ilUis-

Ircá do Maranhão, entre os quaes avulta o grau-
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de Gonçalves Dias. São A famosos volumes, cora

oplimos retratos. Volveu ha tempos á pátria e

njío sei d'elle, com magoa o digo, qae foi um
dos cavalheiros mais distinclos que tenho en-

contrado na rainha peregrinação terrena. (1)

Eis-nos de novo era Portugal e em Coimbra.

Aqui estamos em 167o com o Impressor Ro-

drigo de Carvalho Coutinho e com o livro :

RIanval de Ivdo qve se canta fora do ehoro

etc. obrado Fr. Raymundo da Converçam, fran-

ciscano. E' este um livro estimado na opinião

do grande Cenáculo. Este livro foi de um con*

vento de freiras desta cidade : poude vir ao

mercado no espolio do con^^ento de Santa Ca»

tharina, talvez por se lhe não conhecer o prés-

timo. Ha n'este livro cantochão para todas as

festas da egreja ; é o que se pôde chamar um
livro harmonioso.

Volvamos a Lisboa : aqui está um clássico

velhinho e remendado, com sua encarnação no-

va; parece um taful. Exercidos de Perfeição

e dovlnna espirilval para extinguir vícios ã:

acqnirir virtudes. Impresso por Craesbeck em
1649. Parece ser obra do erudito Manoel Se-

vcrim de Faria, que se assigna no prologo Ao
Leitor.

E' ura resumo do Jjsuita AfTonso Rodrigues,

e foi de Vrsula Emgmsia q. W^ fasa m}^
snnla, (assim). Tem uma historia como a do

antecedente. Os capilulos sobre a vangloria c

(l) Já não vivo também: vi, nuo lii muito tempo,

noticia d«j sua moita no liio do Jaiu;iio.
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«obre a pobreza deviam ser lidos por muitos

pimpões que nós conhecemos, leitor amigo.

Aqui temos agora o bispo do Porto, D. Fer-
nando Correia de Lacerda, sobraçando a Vir-

tuosa vida e santa morte da princesa Dona
Joanna, impresso em Lisboa, por A. Craesheck
de Mello em 1617. li' ura bom livro de histo-

ria pátria em tempo de Aííonso V e de João II,

de quem ella foi irmã. Esta Santa Joanna é a

que está sepultada em Aveiro.

Que dois volumes serão estes agora qu« tan-

to primam pela linguagem pura ? São os da His-

toria antiga, de líolin, que o capitão Manoel

de Sou>a traduzio para vernáculo e oITereceo a

Sebastião José de Carvalho c Mello, o inimigo

dos nobres e dos titulares, que se fez conde de
Oeiras e parou em marquez de Pombal. Admi-
rável lógica ! Sairam estes volumes da oflicina

de Francisco Sabino dos Santos, na capital do

reino, em 1773.

O leitor deve ler a introducção pelo menos,
d'esta obra, ou quando não este sigalho :

«Toilo o mundo hoje clama que se deve cui-

dar em emendar o mão estilo, e falta de pure-

za do século passado, e presente ; mas poucos

ainda d'aquélles que com mais calor gritão, não

sabem dizer que vereda devemos tomar para o

conseguir. O estudo da maior parte d'estes he

(se-he que estudam os que assim fallão) por al-

guns, e ás vezes mãos livros Feancezes, ou Ita-

lianos, cuja lição anda muito em voga no paiz.

'Nestes pretendem achar tudo, aíc a pureza da

sua lingua. guando fallão uzão de hum idiotis-

mo francez ; e o mais he, que quando leeni os
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escritos alheios, respondem friamente, que lhes

sabe a Francez . . . , etc.

Esta doutrina ainda hoje tem applicação a

muitos sábios que eu conheço.

Oh ! que titulo biUngue ! exclama um dos

meos companheiros que emquanío outros liam

aquillo do capitão Sousa, botara a mão a esle

volume, Chronologia monástica lusitana.

Sim, até aqui tanto é titulo portuguez como

latino ; mas in qva omnes sandi ã Beali, ac

etiam venerahiles Personae Regalares. . . re-

fereniur, é somente latim, não sei se bom se

niáo.

K' do chronisla F. António da Purificação es-

te livro, impresso em Lisboa, por Lourenço de

Anuers, em 1642.

Desde a letra A até á letra Z são mais de

300 varões santos, ou cheirantes a santidade,

Qs que o frade enumera pelos mezcs do anno.

Hoje, por exemplo, doze de Setembro, com-

memora o livro :

—

Eborae in AJonasterio S.

Mjuicae Ordinis S. Atigiistini, depositio ve*

iwabilis spon^ae Chrisli Cutharinae. . . Ab-
balissae. . . etc.

Gá temos agora um livro raro, velhinho,

mas do novo encadern<?do : A coHezãa cia glo-

ria : ou a vida da benta verónica etc , escri-

pto por Fr. João Freire, Lente da Universidade,

e impres.so em Lisboa por Craesbeck em 167L
Kscreveu bom este cathedratico, e o livro

prima por isso mesmo. Tem graça esta salyra-

. sinha :

«Se o estilo nam contentar, he muito faci! (

uam l^r ; ou mais fácil o ])egar da pena ; ò
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escrever o desconlsnte a seu sabor. Achaque
he lios que lem, quererem a seu modo o génio

de quem escreve ...»

A viagem vae agora dc?agradavel, me dií

um de meos companlieiros : só livros ascéticos I

vossê parece-rae frade.

—.Não sou ; mas sel-o-ia se vivesse no tempo
d'€lle5, pode ter disto a certeza.

»'< Quanto ao mais, ao desagradável, isso ha de
passar : imagine que viaja agora por uma char-

neca coberta de urzes, não desanime. Veja es-

tas Conversaçõe::- familunes sobre a eloquên-
cia do pulpilo, cujo auctor não conheço, pois

^ue só me dá estes esclarecimentos na dedica-

tória ao infante D. Pedro : Fr. M. de S. A,
Não me desdobra esta? letras o meo velho

amigo lunocencio, no Dicciunario bibliogra-^

phico e não tenho a BiblioLheca Litsilano, de
Machado para ir mais longe em minhas pes-

quisas. Será desconhecida dos bibliographos es-

ta obra? que foi impressa em Lisboa em 1762
por M. Menescal da Cosia? Tem XXII 496 pa-
ginas. Talvez Cenáculo a conheça nas Memo-
rias históricas do ministério do púlpito ; mas
eu não tenho tempo para o averiguar, nem os

„meus companheiros estarão pelos autos.

Vamos terminar este passeio de hoje em Coim-
;bra, na Imprensa de António de Mariz, em
.1591. Acaba de lhe sair dos prelos este raro

li\ro, a primeira edição do Martyrologio roma-
no accommodado a iodos os dias do a7ino etc.

tendo no fim com novo rosto, o Marlyro\pcjio

dos Santos de Portugal etc.

Pode o leitor não gostar do assumplo; mas
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se gosta de antiguidades admire este vclhusco*

que se não topa ahi a cada canto, não senhor.

Encha-se de resignação christã e de pacien»

cia evangélica, que eu lhe prometto que ha de

ver ainda o seo nome appenso aos 74 santos por-

tuguezes que havia 'naquelle tempo. Lembre -se

do Rescripto que eu tenho depois que li os FiV-

ginidos de M. Mendes de Barbuda; já vou ca-

minho da beatificação. Que gloria para a m*
nha descendência I
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Mais ameno se nos apresenta o caminho, lei*

lor, Aqui temos um vergel de flores, um pe-
queno oásis entre a sublime aridez de matérias

theologica? : Obras de Cláudio Manoel da Cos-
ia, Árcade ultramarino com o nome de Glaii»

cesle Saturnio, impressas em Coimbra por L.
Sccco Ferreira em 1768,

segundo o costume da eschola e do tempo
..u que viveo, rompe a marcha um cerrado ba-
talhão de sonetos, seguem os epicedíos, as éclo-

gas, epistolas iyricas e cantadas, mas tudo em
est\ lo terso e limpo. Eis uma quadra de um dos
romances sem rimas coníornie ao emxabido gos*
í'^ <"io. epocha

:



í\nslora tio branco arminho,

^ão me sejas tão ingrata
;

Que quem veste de innoccnte

J\ão se emprega em malar almas.

Aqui nos interrompe a leitura poética o po*

lygrapho José AgostinÍM) de Macedo com a sua

llefnUtçào do'i principias melhaphysicos, e mo*
raes dos Pedreiros Livres illuminados. Lis-

boa, 1816.

E' um combate aos livres pensadores cora

aquelias armas ferrugentas que escreveram os

Burros, 'mancha mdtlevel na poesia portugue-

za. Se o leitor gosta do género fique-se para

ahi com elle, que eu dou mais um passo.

Cá nos apparece o grande Fenelon, vertido

em porluguez peio nosso conhecido capitão Ma-
noel de Souza : O Telemaco^ etc. Lisboa, 1770,
2 volumes.

Traz-me esta obra á lembrança o bom tempo

cm que eu, cubiçoso de saber, me resolvi, dis-

cípulo e mestre, a estudar Trancez. Atiçavam-

me a vontade os muitos livros que via em fran-

cez nas mãos dos estudantes em Coimbra, e que

rião entendia. Tinha eu então 17 annos.

Uma grammatiíia de Monteverde, um Télc'

maque e outo mezes de applicadas duas horas

diária^s deram cm resultado o ficar eu conhe-

cendo o bastante de Francez para entender os

livros escriptos 'naquella lingua.

Esta traducção é vernácula. Já vi uma em
Verso solto ; mas nem sei se a tenho na minha

livraria., nem recordo o nome do traductor.

Eis se nos depara um livrinho clássico de

I
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António de Varona, natural de Lisboa, e prps-

bytero : Putval da missa rosada confarme ao

missal romano... impresso por Aluarcz em
4640. Tem as armas de D. Francisco de Cas-

tro, Iníjuisidor geral (horror !) gravadas por Au-

gusto Soares Floriano. E' pura a lingoagera de

Yarona. Não desmeule a obra a aflirmaliva :

«... nem perderá tão pouco esta obra o seu

preço, por ser cõposta em nossa liugoa pátria

Lusitana . . . ».

Cá vem oulra vez a poesia intromcller-sc nas

cousas da egreja : Conijwsiçues jaelicns de fíd-

c/iior Manoel Cano de Semedo, Uelmiro Trans-

tagano na Arcádia. Tem merecimenlo grande

este engenheiro poeta e fidalgo. Os seos DUhy-

ranibos são o que temos de luelhor no género

:

quer o leitor ver

:

Que faremos ?

Como a fria c.lação Iti-iromos ?

Eia ledos a Bacco briíuicmus,

Do seu fero rigor zombaremos.

Aqui lemos

Longo esquadrão de gravidas bolelhas

Qu'as bocas vcrmellias

Tem ainda arrolhadas

:

Deslapemol-as,

Despcjemol as.

Eis já saUam as rolhas I

E envolto cm alegria

Três copos coroados

Jà vejo, ó Celia, de esj)iiniosas bolhas.

Uma belleza .tudo. Pol.- hk» i:ii:ginaí! Ya-
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mos, meos companheiros de viagem, vamos ma-
lar este :

E' grosso, longo e furado,

Pinga mas não se derrete,

Enxuto e duro se melte,

Tira-se molle e molhado;

E' á cobra assimilhado,

Mas tem seu que cora a espiga

;

Penetra até á barriga,

Sacia a vontade cí gente ;

Porém, ser cousa indecente.

Não se creia nem &e diga.

E não se creia, não, senhores.

Tudo isto quer dizer mui simplesmente laa-
eai'1'âo

!

Querem mais, bem sei ; mas não temos tem-

po, que a viagem é longa e o poeta é brinca-

lhão, e nós podemos commeíter algum pecca-

dito ao lel-o.

Está aqui um volume pequeno, de Fr. Gre-

gório Taveira, impresso em 1675 era Lisboa :

Fugida do mundo para Deos. Veio este livro

ag«ar-nos o gosto das niundaneidades e cha-

mar- nos para a bemaventurança. . . «de que o

Senhor nos faça participantes por sua infinita

misfricordia. Amen».
Isto é oulra cousa : deixamos lá o poeta com

suas loucuras : isto é que é são e genuíno. Faz-

rae lembrar este adjectivo um annuncio do fiil-

lecido dr. Antonino José Rodrigues Vidal, bo-

níssimo homem e Lente de Philosopliia cm Coím-

l)ra, que mandava annunciar no Liberal do Mon^
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deíjo um vinho de sua lavra : getntinu, brari"

CO de nvas tintus.

Ai ! que saudade do tempo em que se pu-
blicou este peijodico ! Já me não lembram uns

formosos versos á Lua, que alli puiilicára o
cstudanle Francisco António de Brilo Limpo,
que por entre as agruras das mathenialicas co-

lhia flores no Parnaso. (1)

E eu que os sabia tão bem !

E' a cousa : são os cincoenta qnc já vejo de
perlo. E* a memoria a claudicar !

Adiante. Cá está um livrinho em golhico

:

PsolmiUa secumlnm consuetwUnem ntudi do-

miiiici. Tosca gravua em que um devoto rcsa

ajoelhado aos pés de um santo ou santa da or-

dem ; arma? de S. Domingos, letra encarnada.

No fim : Vencli>s opud /leredes Lnce nnlonii

Junte Florenlini nnnu Í541 mcnse seploiibi ix.

Na leitura deste livro firmou os hanzos da

escada do céo xor inaria sào fne, que escre-

via assim Tan)l)om pertcnceo este livro ao cx-

Imclo convento de Santa Catiuiiina, donde saio

ara capsulas de bombas !

•Quem njio sabe da arte não a esiimn>.

E' curioso o viajar 'numa livraria I De Veno-

sa cis-nos de rejienio cm Lisboa. tralnndo com
duis homens notavciS, natla monos de dois D.

Fraticiscos ; o de Quevedo e o .Manoel de Mel-

lo. Nem a.s mutações de sccna correm tão rapt-

ai) Já lá vae lambem ; falltccii ha ponco.
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Oas I Prhnera parle de la vida de Marco Bru-

to, En Lisboa, por P. Craesbek, 1647, peque-

no in i2°. f*clo lexlo de Plutarco a escreveo

Quevedo e a oíTerccco a D. Francisco iManoel

de Mello, o editor, Craesbek.

O plano de Quevedo 'neste livro é este ; To-

mada uma porção do texto de Plutarco, o au-

ctor discursa e pondera sobre ella, com profi-

ciência e mestria. Aprende-se com a leitura d*cs-

te livrinho.

E pois que estamos com historia romana, apro-

posito nos apparece aqui uma obra em três vo-

lumes, impressa no l*orto era 1791 : é a His-

toria dos revoluçoPiis succeilidas no rjoverno

da republica romana, traduzida de Vertot, por

um sujeito que fez bem em occullar o nome,

pois que honrado não é elle 'nesla obra nem
pelos conhecimentos de uma nem de outra lín-

gua.

Venha cá, snr. Valério Martins de Oliveira,

com o seo \w^\i : — Ailverlencias aos mudemos
que a^nendem o? o/fi.ios de í*edrei)os e Cnr-

piníeiros. K' a 2 " edição d'e5ta obrifiha oITe-

recida a S. José, com dedicatória singular em
duaá línguas; quer o leitor ver?

Té. .losepli, yolo laudare,

Nam laudem lacere nolo
;

Sed praeclarae laudis volo

Te conuià corouaie
;

Ilu!ic Librum dcdicare

. Tibi cupio, quo libi plaudo,

Nam cxaudivi, éc hoc claudo,

Esse te laudem Juslorum
;
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Al q«i tu es laus SanctoruHi :

Ergo laudc laudcm laudo.

Pois então om porluguez

!

Estas endcichas são admiráveis Já o gran-
de Camillo Casleilo Branco as estampou na Ga-
zela Lilleraria, que o leitor conhece, e eu não
lhe resisto também, não posso, porque isto ò
bom :

Senhor São Josepii,

Este livro he

Do principio ao íim

Todo vosso, assim

Como certifica

Quem vo-lo dedica :

Este he no eraisferio

O que não contradiz

Cousa alguma, que queira,

O vosso Videi 10^

O vosso MatlUis,

O vosso Oliveira.

Ora digam-me os meos companheiros de via-

gem se não ficam com a alma consolada depois
que leram aquiUo? Mas não pense agora o lei-

tor que o livro não presta, ao ler-lhe aquellas

cstravagancias.

E' um clássico no género, e mui útil, como
o provam as edições até á de 1826.

Vamos terminar este passeio de hoje até Pa-
ris. Aqui tem um Diclionnaire (rançais^ita'
lien, et italien-[rançais, de Briccolani, impres-

so 'naquclla famosa cidade.
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Telo que tem de portátil tíeve-se ler e-itc li-

vro.

1)3 Duarte Nunes de Leão aqui nos appare-

ce em íiin do laio d'esta estante a Descripção

do reino de Poriugal, em segunda edição do

anno de 1785.

E' digníssimo de leitura este livro ; mas se

o leitor se não sente disposto para o ler agora

tado, veja este capitulo, qae é proniettedor :

iJíi ítonestidade 8c recolhemenlo das mulheres

Porlugnezai, 8c de suas perfeições.

E por aqui fiquemos d'esta vez com as per-

feições descriplas das mulheres portuguezas,

sem embargo de Camões :

Melhor é expcrimentalo, que julgai o.

Mas julguc-o quem não pode experimental o.



Recomecemos a nossa tiagem por esla cida-

de de Évora, mãe carinhosa de raiiilos varões

notáveis em armas, letras, sciencias e religião.

Vesposorios do espirito celebrados entre o

divino amante, e sua amada Esposa, a vene-

rável Madre Soror i/aríanna do fíoHtrio, re-

lir/iosa... do convento do Salvador de Evo-

ra. 1766. Fr. António de Almada compoz es-

te livro, cora aquclle tilnlo fantasioso.

Não se demore ahi o leitor, que não vale a

pena : não o encantará a doutrina nem o estylo

ngorico. Quanto a este olhe para o titulo, e

ra respeito áquella li(|ue sabendo que a Soror

nasceo de orações. O livro leve ainda assim

mais de uma edição.

i:
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Corre o anno de 4700 ; ainda funcoiona a

Imprensa da Universidade de Évora. Â(iui cslá

o Thesouro de Prudentes, de Gaspar Cardoso

de Sequeira, matheniatico, que nasceo na villa

de Miirça. Isto é que é ura livro ! Tudo ensina

a quem quizer saber. Descncolhe os nervos,

doura cabellos, cura lodos os padecimentos. Tem
uma mulher nua (proh pudor!) e diz que lhe

dominam o ventre o signo de Virgo, o planeta

Venxis e não sei que outros. Tem scenas de

cartomancia, de Astrologia judiciaria, que sei

eti ? ! Este livro tem feito as delicias dos cani-

ponezes nas muitas edições que já conta.

Aqui nos apparece um sermonario de Fr.

Manoel de Sá, impresso em Lisboa em 17 iO.

Seíinões vários, pregados na índia- . . São

oflcrecidos a Caetano de Mello e Castro, que

governou a índia. Este livro é clássico e esti-

mado. Eu já o li e.por isso vou meo caminho.

Entremos em Beja, onde o primeiro bispo

moderno, Fr. Manoel do Cenáculo, está escre-

vendo este livro : Cuidados lillerarius do Pre-

lado de Beja em graça do seo bispado. 1791.

Estylo bravo, com resaibos de lingoas orien-

taes, mas vasta erudição, grande saber ! Livro

útil e ensinador,

Eis uma edição das Ordenações do fíeino,

impressas em Coimbra, em 1786. E' desconhe-

cida ao Diccionario Dibliographico. Três vo-

lumes.

Que lhe parece, leitor, este livro V? Por dá

cá aqi ella palha é logo : morra por ello !

Vejam- se 'neste espelho, raeos companheiros

de viagem ; Mandamos que o homem que dor*
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mir com mnVier casada. . . morra p'>r efin.

Fujamos Moste logar, que cheira á carnilici-

na áà Praça de Belém, no século passado.

Os Lies mundos, por D. António da Costa.

Lisboa, 1873.

Isto, sim, senhores, que c um bom livro. O
mundo romano, o mundo bárbaro e o mundo
chrislão. são esles os três. Parece impossível

como em um só livro se topem consubstancia-

das tantas doutrinas : uma synthcse ener^'ica

de três grandes historias ! Não sei se me enga-

no, l-?it(ir ; mas eu tcnh» como um dos princi-

paes trabalhos do bondoso auctor este dos Ti es

mundos. Leiam, que por bem pagos se darão.

Aqui nos .sae ao encontro por primeira vez

o maior Jesuíta que veslio a roupeta de Loiola

cm terras porliiguezas, o padie António Viei-

ra. Historia do Futn)o*\'JíH. E' livro alta-

mente instnictivo. Tem uma historiasinha esto

livro : foi rae dado em Portalegre pelo erudito

medico, vernáculo cscriiitor c h. )ndo-;issimo ami-

go, o dr. Francisco António Hodrigncs de (lus-

mão E', poi>, uuí marco miliario na minha
peregrinação. Vive hoje era (Coimbra este ami-
go, cuidando da educação de seos filhos. Fique
aijui um traço d'aquelle bom homem : Ao atra-

vessar suas sal IS e (juarlos ia eu vendo muitos

leitos de creança-;, e cre.inças via brincando \)or

toda a parte, tram s4»o.s lilhinhos. E disse lhe

eu. ao contemplar aqu':ílle quadro, e ao vel-o

não já rapaz, mas encanecido : - Tanto-; m<*».i-

iios ! agora . . . —Ainda são poucos : mais, mais !

me volveu, esfregard) as mãos. contcnli^simo.

feliz 1 Santo an;or paternal aquclle, que ass;m
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se expandia no oiUomno da vida, como se fora

ainda na mocidade! Impressionou-mc aqiiella

resposta e cncheu-mc de coragem. Rodrigues

de Gusmão é um clássico.

E aqui estamos em Lisboa outra vez, e na

Itália : Grammalica haliana, por D. Luiz Cae-

tano de Lima, 1756. Os escriplos 'deste homem

são estimados c clássicos.

Este livro foi impresso por José da Costa

Coimbra, em Lisboa.

Se o leitor quer aprender o italiano fiquo-se

com este lim, que lá para o diante ser-lbe-ha

preciso para ler ílguns que encontraremos na

nossa viagem.

Um livro de versos ! São as ISoites Joseplii-

tias, de Luiz R. Suyé, impressas cm Lisboa,

em 1790. E' um poema á niorle do príncipe

D José, de quem Cenáculo foi mestre, cm 12

cantos, a quem o autor chama noites. Bclla edi-

cão com muitas gravuras e vinhetas allusivas.

É* pena que não condiga o texto. Vejam es meos

companheiros se gostam disto : eu por mim de-

claro francamente que não

:

Suspende, A tropos fera, ai ! não cortes

Vida tão preciosa. . . Mas. . .
que vejo?

Desgraçados de nós ! . . . A Parca bruta

Os annêis da lisoura unio sem pejo.

A' ! ai í cstreraeceo. . . o ultimo arranco

O leito fez tremer ;. . . a morte dura,

Bafejou lhe o semblante. . .
ali já nos olhos

Apagou mortal sopro a luz mais pura !
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Aqiioiki Parcn bruta, aquelle ai ! ai ! se-

rão cousa muHo boa ; mas não gosto.

Mas, ai ! digo eu também.

Já cobre um véo fúnebre este livro. OíTere-

eeo-nro Innocencio Francisco da Silva, homom
que sempre me honrou com sua araisadc, e que

já se (inou. . . Vive, porem, o seu espirito no

Diccionario.

Sol nascido no occidenle e poslo ao nascer

áo st)l. Eu dou um doce, como cm tempo me
promeleo um, outro amigo que não vive, Aug»i^

lo Sorouienho (tão malogrado!) jc o leitor adi-

vinhar de que trata aquelle titulo de wma obra,

de que tenlío duas edições. E" a vida de Santo

António I Esta é a edição j>equcna, a de Lis..

boa, IToi. Foi escripta por liraz \ai\z de Abreu.

\h'\o eslylo ninguém de boamenle o Ic. pela

doutrina, sim ; é curioso. E adiairte.

Les }nétéorPs, por Margolle et Zurcber, é

outo livro qi»e se segue ao Svl nasdilo. K'

um dos volumes da conhecida litblioihéque de*

weneilles.

Aíjui temos a «.* edição das Meditoçòes do

conscllieiro J. J. Iiodrigues de Bastos, impn-s-

sa no l*i»rlo en; 18iifl.

(^uaudo eu tinha vinte annos m1o se fa liava

*noutra cousa e nãa s* tia outra obra. Eu le-

idio esle livro como de sã doutrina ; mas, 11:10

sei ponjuê, nunca o pude ler lodo. E' conlis-

são tranca. O capitulo sobre o dnello, não dan-

do n<Aid:ide, é, comtudo. bem pensado. A pnv-

posito : Eu ainda não vi cousa que mais mo
agradasse no género do que a resposta dada

pelo raeo amigo desde Coimbra, o medico Bar-
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rclo, de Sclubal, a um militar que o manrton

desafiar,

—

Não me posso baler : as minhas ar-

mas são livos ; não sei jogar outras. :)Jas,

na qualidade de medico, percorro as ruas hles-

la cidade de dia e de nnile ; procure me, que
me encontra. Magnifico! Pouco mais ou menos,

a resposta foi aquella.

Ora venha cá, sur. padre Thcodoro de Al-

meida, com a sua ílecreaçào Filosófica! Sim,

snr., vossa mcrcè não lez obra nova; mas, imi-

tando, prestou um bom serviço. A sua obra ó

lima imitação franceza-: /.e speclacle de la na-

íuie, impresso em Paris no s3culo passado.

'Nestes volumes ainda se aprende .muito, ape-

sar do adiantado da scíencia. O volume deciuio

e ultimo é raro, como é sabido. Não tenho os

dez volumes.

Thcodoro fle Almeida quiz seguir a ortogra-

pbia sónica, tão preconisada de Barbosa Leão

em noísos dias e já defendida muito antes por

Manoel José de Paiva, no Guverno do mundo
em seccú, e depois por Figueiredo na Sanlare-

naida e por outros até Castilho que a defendeo

cm 18i>4 em Coimbra, imprimindo alli alguns

números^ de um periódico, cujo titulo não lecor*

«lo agora, com essa ortbographia estreme. Thco-

doro dWlmeida não ponde sustental-a : voltou

á antiga.

Prosigamos n(»ssa viagem.

Eis nos ein Paris, em 1825. Sae dos prelos

um livro que tem IVilo ruido eiii Portugal: Ca-

mões, p'.<ema. Nada mais no rosto senão uma
vinheta lyr ca e no fundo a imprensa ou livra-

ria, rue iMiiinon.

I
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OiK m iiii alii que não lesse ainda o Camões,
tle GaricU ?

«Corrói sobre estas flores desbotadas

Lagrimas tristes ininbas, orvalíiac-as,

Que a "aridez do sepulcro as leni murchado.
Kosa damor, Fosa purpúrea e b.ella,

Quem entre os goivos te esfolhou da campa ?

Livro de valentíssimos versos heróicos e de

bellcsas de subido quilate, quem ha que o não
conheça e não saiba de cór um trecho ou outro ?

Saudade ! gosto amargo de infelizes,

Delicioso pungir de acerbo espinho.

Que me estás repassando o intimo peito

Com dor que os seios d'alnia dilacera,

Mas dor que tem prazeres ;—saudade !

Tudo formoso e bello. Aquelle -de meos com-
panheiros de viagem que o não ieo ainda, ahi

tem um convite nas amostras : não se podem
transcrever mais, que escasseia o tempo.

Antes de deixar Paris, vejamos estas J/er-

veiUes de 1'arc/iilecliue, par Lefévre. E' um
brinde que me fez um cavalheiro perfeito, Cae-
tano Xavier d'Almeida da Camará Manoel, en-
genheiro distincto, encarregado das obras do
aqueducto das Aguas da Prata, em Évora, e

de outros trabalhos.

Eis o anno em que eu nasci. Sae dos prelos

da Imprensa da Universidade em 3.* edição o

livro Carias de Ec/io a Narciso, de A. f". de

CasUlho, 183(>.
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Tão ruidosa foi a apparição 'deste livro, que

até lá 'nura convento do Minho íoi achar uma
<?sposa ao poeta. Tem magnilicos versos como

os sahia coiypor o mestre do lyrismo porluguez :

«Cortava o barco mansamente o rio,

D'ambos os lados branquejava a espuma
;

Avistamos de longe os arvoredos

D' ilha pequena, que sorrindo assoma

No vasto campo azul das pátrias limfas.

Terra, terra—bradei— .Súbito a proa

Se inclina á terra, os zephyros se augmentam,
A vela ondèa e freme, os remos lidam,

O intervallo decresce, e pouco a pouco

A flórea margem para nós se avança.

E fiquemos hoje por aqui.
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Continuemos nossa viagem, meos amigos. Cá
nos apparecem as Lettres Persanes, de Mon-

testjiiieu. Leiam, meus companheiros, leiam es-

te livro, que eu não poderá ler se não fosse

aquBlla historia, que vos contei acerca do Te*

lemaco.

O autor do Espirito das Leis trata 'nestas

cartas assumptos da máxima importância social.

Até me detende a mini e aos que commigo nos

damos á leitura dos velhos :

— «Le grand torl qu'ont les journalisles, e'est

qu'ils ne parlent que de livres nouveaux, com-

nie si la verilé etait jamais nouvelle, II me
scnible que jusqu'à ce qu'un homme ait iu tous

I
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ícs livrcr. anciens, il na aucimc raison de-leur

piéférer los noiíveaux».

Eis a Oiiliocjraphia de Madureira Feijó cm
o.'* edição de Lisboa. 1797. liste liomein tra-

balhou a valer sobre o assumpto, e ainda se

aprende ao lèl o. E mais nada sobre este.

Aqui nos vem ao encontro o grande Voltai-

re, laraoso encyclopcdisla, com a sua Historia

de Carlos Xll rei da Suécia, com a historia do

grande capitão que bateo exércitos alliados até

ao momento de Pullawa, cm que dcbcco, como

Kapoltwo era Watorloo. E' uma traducção em
4o\s volumes, de Francisco X. F. d'Andrade,

impressa em Lisboa em 1772. Não c despicien-

da esta traducção.

D. Branca, ote a conquista do Algarve,,

oha post/nima de F. E., Paris, 1826.

E' a primeira edição do engraçado poema

de Garrett. Publicou-se como se fora um inédi-

to de Filinto Elysio.

Que bellezas ! Trata-se da Tremenda :

^Excommunhão !. . . não, não, eu abro, eu abro.

Misericórdia! não, reverendíssimo,

Oh ! não me excommungueis. Um porco vivo

Comerei antes. . . antes.

Uma idosa

Bem apessoada dona abrio a porta
;

E o rigido Sueiro, ainda em cuecas,

Pondoroso facão na dextra empunha,
E em manta enorme atassalhando um naco

Tal que a só vista delle afugentara

Synagogas inteiras, triamplianle
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E a tiniida iannronle a passo leiílo,

Ao bruto sacrilicio :,c encaminha.

Cos lindos olhos mede o desmedido

Bronco pedaço, que o brutal bornnrdo

Para bocca tão breve ousou talbar-ljie;

E lá teve a infanta porliigucza de mascar a

tremenda posta de loucinlio. . .

.Mais um trecbosinbo :

•«Kram fins desse mez festivo e belío.

(lonsaiírado a João, santo o mais f;uapo.

Mais garrido e briíicão do kaiendario
;

E então as agoureiras alcacliolVas,

(oráculos d'amor, c a>i crepitant.!S

Fogueiras I e a torneada, lina perna,

Que SC mostra ao saltar, como a descuido...

Ai, iwtiiiã, (}ue me viram (piasi I . . . Nada.

Não salto mais Um só, uu) só. K o medo
\)z crestar a oila crespa e bem franjada

Do tafulo vestido, o ergue mais alto
;

E vio-:!>e quasi» quasi tudo agora.

Beniílito San João, tudo desculpas.

Tão bom que es, e t^an;tilici"S tudo!»

Volvamos ao anfw de 173G. Aqui nos appa-

•rece um bvro impresso em Lipsiac 'naquelle

anuo: -C. Jvlii Cuesittis ctontnenlnt ii de brtln

GilifO el Civil í... et'j. Esta edição, adorna-

da de estampas, tem n<> fiin em sujiplemento o*

escriplos de llé lio e de ('j)j)io.

Lu só pus ,o ler Cites comnieutarius nas Iri»-
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gamos, que lá para o diante encontraremos ex-

cerptos em portugiiez deste e d'oiitros auclores,

que escreveram da Lusitânia.

Da Imprensa da Universidade saio em 3.'

edição este bom livro, em 187ft:

Educação Physica, pelo dr. Augusto Filip-

pe Simões. .

.

Adensado crepe cabre este nome sympathico

de um grande amigo, qm tive, e q,ue aule tem-

po deixou a vida, quando ella mais bonançosa

lhe apparecia.

Este livro é o que ahi temos de melhor no

assumpto.

Não deve haver pae de familia que o não

leia.

Manuel praliqne de Mélóorologie, par Fitz-

Roy.
E' uma Iraducçãft do Inglez, por MacCIeod.
Sobre o pouco (jue sabemos de meteorologia

este livro diz muito. v
Subamos agora á Scnra dOssa, que nos ap^

parece aqui um Eremita d 'cila :

Fr. Munoel de Deus, EremiUt de S. Pa%il».

No víilie foruioso. cm que situad'a a ultima

casa d'aquella Ordem, está este Fr. Manoel as-

sentado junto de uma fonte, lendo esle sermo-

iiario. miscel lança de vinte e três sermões vá-

rios do século XYIl, contendo alguns de rarr-

diidc. Cá está o de A. Vieira, pregado na egre-

ja das Chagas a Santo Antónia, em 14 de se-

tembro de 1642, véspera da aberlura das cor-

tes reunidas pelo novo rei, D. Jocão IV.

Sobre o ihcma : vos cslis sal lenae é de ma-
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ravilhar a finura e lacto politico coíd que o pa-

dre jesuíta persuade ao pagamento de novos im-

postos ! Considerando o santo como um deputa-

do eleito peio céo para estas cortes, faz ura fa-

mosissimo discurso politico, cuja leitura regala

c delicia.

Deixemos a serra d'Ossa e entremos em Pa-

ris, onde foi impressa esta obra ena I volumes

:

La Science des méJaUles anliques d mado-
nes. Se bem que atra5ada já boje. como todas

as obras de 1727, ainda ensina espécies inte-

ressantes.

Eis-nos de novo cm Lisboa defrontados com
esta Historia de Portugal, traduzida do Inglcz

por António de Moraes e Silva, E* muito exí-

gua nos seos 3 volumes ; mas não indigna de

entrar era livraria csumada. Vincula-* á minha

livraria uma oITcrta do ura amigo, o snr. vis-

conde da Esperança.

No Porto, ha seis annos, imprimia a Typ.
da Palavra este raro livro : Breve anahjse do%

primeiros 5 | | Jo jniud u Sçculo. . . por M.
da C. Pereira- Coutinho, Prior da sé velha de

Coimbra.

Cobre também já um véo mortuário este no-

me de um amiga. . . Como eu tenho saudades

do tempo de Coimbra, quando em companhia

d'e5ie grande trabalhador percorri (piantas egrc-

jas e conventos tem c linha a cidade e arredo-

res alé Monlemór-o-velho, lendo c copiando Io-

das as inscrípções para uma obra que medta-
vanios dar á estampa, K}>iijritphia Cunimbri-
cen^e ! Baldões nos alastaram I



58

Apenas se imprimio o Prospecto com alguns

fac^similes litliographados.

Nascera este meu amigo com notável inclina-

ção para estudos históricos. Na paleographia,

mestre, e mestre na epigraphia. Inscripção que

ellc não lesse diílicilirao seria de ser lida d'ou-

treni.

Uecordo-me de duas tardes de verão em que

ambos nós, deitados sobre esteiras de buinho

: 'numa loja do l^alco da Universidade, tenlava-

V
) I

mos ler bem algumas inscripções, como a da

I 1
'_;

j Sítpienlia, que parece o não tinliam sido antes.

ÉUe era um Champolion no decifrar, no res-

tituir vocábulos de que restavam apenas fra-

gmentos. Na ultima tarde, eram trindades, saia-

mos satisfeitos, ello mais de que eu, por se te-

rem lido as mais difliceis d aquellas inscripções.

—Mas leram se ! me disse, contenlissírao, á

Poila Férrea. \i olhando para mim, acrescen-

tou, ao ver-me ainda pensativo :—O que ? ! tem

ainda alguma duvida ? Voltemos lá.

—Amanhã, redargui, que já se não vê.

Era uma palavra, que se não tinha entendi-

do bem, não lembro qual, e que se devia sub-

stituir na l-íitura; por (iqnedu.. E era assim,

como depois verificámos.

E tudo isto jiassou ! Amigo, Epigropfiia^

tempo que não volla !

A Ifreue aiiulyse, ainda mostra grande lu-

cidez de espirito aos setenta annos.

Aqui nos apparccc agora a A>le Vuelica de^

fíorucio, traduzida por Cândido Lusitano, e imj^

pressa cm 178i, cm Lisboa, na Hollandiana.

L' csluuada esta tradutrão. Eu já vi maij
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duas; uma, do conselheiro Soahrâ, andor do

Código civil, c outra do I). Gastão Fanslo da

Camará Cominho, se mo n;"'0 engano. Quem ha

ahi (|iic a não conheça ? Qiiom não saiba de

cór o verso :

«Spcclaculum admissi risum tcneatis amici ?

Terminemos cslc passeio, meos companheiros

de viagem, com a visita a um bom livro que já

não é vulgar :

Diuionurio rjeoarcpliico das proviíicias e

passcsaões jiorluguezas no nUi^mar, de José

Maria de Souza Monteiro, impresso cm L sboa

era I80O.

Trabalho serio c concicncioso; digno de cs-

linia^'ão e de posse é tile.
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Chegámos a Venesa, á poética rainha do
ÂdriaticOf á cidade ciijás ruas são canaes, cu-

jas carroagens são gôndolas ! E os doges ? e a
ponte dos suspiros ? e a rainha dos mares em
tempos antigos ?

Tudo traz á lembrança aqueiie nome. Na pra-

ça de S. Marcos demora a typographia de Pas-
cali : é em 1769. Aqui temos uma obra em 2

volumes in>pressa por elle: Didionarium Ma-
nuale Biblicum . . . eíc. 4.°.

Em língua portugueza também acolá reclama
singela menção outro exemplar menos completo

e rico : Diccionario abreviado da Bíblia, tra-

duzido do Francez, Lisboa, por A. R. Galhar-
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do. 17(57. Este livrinho já ó velho na casa,

como aquclles de recente data.

Seis volumes nos apparecem agora, comman-
dados por delgado e esguio capitão (o indice),

Academia dos Humildes e lynoranles, por no-
ve iniciaes ! sem uiua só vogal. Parece ser obra
de frade, escondido nas taes iniciaes ; e é, na
verdade, Fr. Joaquim de Santa Rita, Augusti-
niano.*

Ainda é compilação para se ter e ler.

'Neste ponto da nossa viagem me sae d*enlre

grosso volume um opúsculo de 40 paginas, da
typographia Minerva, á'cst^ cidade, impresso

em 1862, A Ilha dos Amo) es dos Lusíadas,
paraphroseada em versos latinos, por Fran-
cisco de Paula Santa Clara. Na opinião dos que
a podem ter, este ti-abalho é um primor de pu-

resa latina e de elegância. Vá de amostra :

« O quae quàmque optata (dii magni) oscula passim!

Quam dulcis resonat gemitus lucum per epacura 1

Quàm blandi motus vocesque ! O quàm decil ira,

Quae laetos abit in risus et amabile nmrmur I

Que contraste ! Depois d'este bijuu salla-nos

ao caminho isto

:

El Assombro elucidado de las ideas, a arte

de memoria. . . pelo conde de Giatamor, im-

presso em Madrid em 173o, Tem espécies cu-
rio.sas este livro. Fnnumera a 164 sugeilos de
grande memoria, sendo o ultimo um Zbingneo
Goraisk que soube na perfeição nove linguas !

Sc um homem • com um nome d'aquellcs nàu

havia de fugir do commum !
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— Falto lá eu ! exclama d'alli una livro. Fal-

to, sim, lalto na lista, que, meriê de Deos, não

tenho somrnos memoria do que esses 16i. E'

José Agostinho de Macedo, que já encontrámos

'nonira parte, gritando dentro da sua HíediUi'

ção, poema impresso em Lisboa em 1818. Em
verso solto, é este um livro de philosophia, em
que o endiabrado ex-frade come';a :

Quem sou eu? Onde eston? De quem procedo?

E' pesado ; roas fique-se o leitor com elle,

sh gosta, que eu avanço.

Aqui está a Vida de Luiz Alves de Lima
e Silvai, duque de Caxias, impressa em Lis-

boa cm 1878. E' escripla pelo Padre Joaquim

Pmlo de Campos. Magnifico volume era verná-

culo, com o retrato do duque, uma espécie de

Saldanha di lá, do Brasil.

A descripção da guerra do Paraguay 'neste

livro é ura quadro famoso. Sc algum de raeos

companheiros a quer ler, promelto-lhc que ha

de gostar. Por oíTerta amiga do sábio auctor

possuo esle livro, com dedicatória imprópria,

por me agigantar, a mim, pigmeo, •

«Bicho da terra vil e tão pequeno.

Topamos agora um livro moderno, no Porto,

em 187G.

São as Cartas a um sceptico que lhe dão o

titulo. Traduzio-as do grande Balmes A. A.

Leal.

Não sei se este livro lira o sccpticismo a
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quem o tiver, e se deseje livrar da lepra. Eu,

(liie sou puritano, apostólico e calholico roíuano

sobre chrislão velho, sem rara de judeo ou de

mouro nem de oulra infecta nação, na pliraie

dos reis de armas, não o leio lodo, se bem

que opliniamente escripto.

Quem me dera no tempo em que eu lia em
Coimbra alguns livros de Philosopha do padre

bespanhol ! Ainda me recordo d'este trechosi-

nbo : La escrita es la nmjÁiacion de la ptda-

bra ; es la ptdubia misma zombando dei es-

pacio y dei tiempo.

E a graça com que clle, depois de copiar

um trecho de Hegel ou de não lembro que ou-

tro, em quc*o eu ('/'jediro anda á niurraça com
outro cu, o objedivu, exclama :

Basta ! que estoy foliyndo com tanto io !

Volvamos a Lisboa em 1837. Aqui estão as

Memorias do coronel Luna.

São conhecidas e devem Icr-se. Como diz

seo auítor loram escripías para servirem á his-

toria dos factos de patriotismo e valor pratica-

dos pelo corpo pcadcmico, que fez pai te do

excicilo libei lador.

Alii vem o cabo, n.*" C, José Eslcvara Coe-

lho de Magalhães, a conversar com o soldado,

n." 4i, Ignacio Fiel Gomes Ramalho, (único

do Miiídíll) (|uo vive cm Évora) e com o Si-

mão José da Luz, e com outros A leitura d'e5-

tc livio deve ser agradável a lodos os que nas-

ceram depois de 1834. Honra e respeito aos

brados do Mindello I E prosigaraos.

Aípii temos um livro de vidas de santo? no

\\\cí de Jaujiri) : Arvoíe da vida pltulada no
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Paraizo da Egreja junto ás correntes da gra-

ça... etc. E' uma pagina cheia de titulo I Foi

impresso era 1720 em Lisboa, e é seo auctor

o Oratoriano João Antunes. Cincoenla e sete

santos cora nomes bem arrevesados, como Me-
leusippo e Theopempto ! Sigamos.

Entremos agora em Roma, com a peregrina-

ção de 1877, commandada por sua Erarainen-

cia o Cardeal Patriarcha,

Peregrinação porliigueza ao Vaticano. .

.

Coimbra, 1878, por Francisco do Prado de Sou-

za de Lacerda.

Óptimo passeio. Com este livao não é pre-

ciso ir lá para se admirar o bon) de Roma ; se

não. que o diga o meo amigo Augusto de Cal-

ça Pina, único nome de Évora, que yejo no li-

vro.

Também eu ia se tivesse podido, olá, se ti-

nha ido !

Outra. peregrinação reclama seos direitos de

antiguidade: Peregrinaçmn chrislà... etc,

outra pagina cheia de títulos !. Lisboa. 1744.

E* cscripto por um sugcito de Condeixa, Tristão

Barbosa de Carvalho. Até lem veisos ás pedras

Cite livro! ás pedras que i>e queuraram na
morte do Sen/iur

:

Perguntam-lhes os homens :

Dlzcy pedras duras

De áspera condição,
* Por cuja invenção

Cobrastes branduras ?

E respondem as pedras aos homens

:
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Vendo n«s aspirar

(|iieiii no5 a nós creoii,

nossa dor, e pesar

lo^'o arrebenlou.

Saboreie quem gostar do tão ásperos versos,

o perinila Deos (pie não rebente de tédio

Chegámos a Leipzig ; é o anno do 1 870.

Compremos esle livro na livraria Brookhaiis :

Nuiivelle mêthode.

.

. pnur afprendre la tim-
gue aUemande, par f. Alia.

Eu já comecei a aprender allemão por estos

opuscalos, (são 3) ; mas não passei do

S. Ich
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atheismo do seti, ainda as.-;im, mal comprelien-

dido Voltaire, que odiou naqucllo lance do ter-

ramoto e do incêndio, o clero que acudia á des-

graça com os confortos da religião e bálsamos

da piedade. Eralhe mais agraciado espectácu-

lo ver as duzentas forcas funccionando á toa,

que ouvir os clamores dos sacerdotes exhorlan-

do á commiseração os maus, o pacientando o

exaspero dos bons».

Viva o auctor do Petfit do sobredito raarquez

de Pombal, que se não associou aos do cente-

nário !

Estamos chegados a delicioso oásis.

Fabulas de Lessing, traduzidas pelo viscon-

de de Santa Mónica. Porto, 1880.

Ora isto, sim, meos companheiros, que é um
livrinho que vale mais e bem mais do que pe-

sa ! Que mimo e graça, tanto na prosa como
no verso !

«Porque gostas tu de trapos ?

Porque pões tudo cm farrapos ?

Precisas delles talvez ?»

Perguntava de uma vez

O salgueiro

"Ao espinheiro.

«Eu de trapos, lhe diz este,

Não gosto, jamais gostei,

E se a quem d'oljes se voste,

Os rasgo e os rasgarei.

Não c por dclíes gostar.

E' por gosto de rasgar .'v
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Kslc precioso liviinho é uma oíTerla de seu

illiislradissimo aiictor.

loiremos agora, meos amigos, a ler a Hislo-

ria lio i)li\rcclud SaUlcinha^ por D. António

(la Gosta, tomo 1." 1879. Kste livro não ail-

niitte scisões na leitura, vae de fôlego.

Cà está o formoso velho no principio. Qut
bcllesa ! Eil*o, comoeu o vi em Coimbra, em
1851. Que raixto de intrepidez e de bondad»

'iiaquclle rosto !

Curvo-me devedor diante de leos cabellos

brancos, venerando defensor da liberdade, he-

roe no cerco do Purlo^ semideos em Almoster !

Quereis uma amostra do livro? Assim come*

ça : «Deu a natureza uma feição especial ao

duque de Saldanha no complexo de Ires mani-

festações, physica, moral e intellectual da indi-

vidualidade humana.

«Alto, eracorpado, gentil, altrahia instanta-

neamente. Revelava-se-Ihe no olhar o arrojo e

a mansidão. Quando fitava as pessoas ficava-se

preso d'aquelle olhar, fogosamente suave, como

um quadro de Raphael ...»

E basta ; lede-o, que depois continuaremos

viagem.



vssa:

Estamos era Paris em 18G3, anno em que

se imprimio este -livro : Obermann, por De Sé-

nancourt.

Este livro é composto de cartas c foi prefa-

ciado por George Sand.

Formidável livro ! Tem ligada uma historia

de ha desouto annos : Eu linha ido a Barcellos,

por visitar a um amigo e compadre, Rodrigo

Velloso, que todos os homens de letras conhe-

cem. Vasta livraria já n*aquelle tempo ! Hoje

deve ler mais de J 5:000 volumes. A' noite

deo-rae o amigo um livro para ler; não sei o

que foi : era moderno, recente, talvez palpitan-

te de interesse para muitos. Li uma pagina,
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f,é laiUo, c adormeci. Isto me traz agora á leni*

branca aquella anccdota do Bocage com o Jo*'

sé Anastácio de Figueiredo, aiictor da Ilisloria

(ia Ordem de Malía, em 3 volumes fulio. Fi-

gueiredo mandara um exemplar ao poeta ; e,

encoutrando-o tempo depois 'numa rua de Lis-

boa :

— Então, recebeu a minha Historia de Mal-

ta? Tem-na lido ?

— Recebi, sim, e obrigado. Já tenho lido al-

guma cousa.

—Até onde, até onde Ico já ? perguntava

ancioso o auctor, por ouvir o parecer do vate.

— Li a primeira pagina, dou-lhe a rainha pa-

lavra d'honra que ninguém lé mais.— Matou o

homem ! K tinha rasão.

El cuenío cão tem applicação mais do que

na dose da leitura.

No dia seguinte perguntou me o raeij amigo

se gostara do livro. Respondi que não, e que

só lera uma pagina. Sorrio se, e 'nesse dia, á

noite, deo-me o Obermann, que rae ia tirando

o somno : não dcscancei em quanto o não li lo*

do.

E' este um livro era que o auctor discorre

sobre vários assumpto? de philosophia racional,

sobre questões sociaes e politicas e religiosas ;

mas cora tal arte, que o auctor vae creaudo du-

vidas e não as resolve, deixando ao leitor esse

encargo. O outro era provavelmente antithese

d'este : tudo decidiria, talvez, mas de modo

que o meo espirito aão lhe acceilava as deci-

sões.

Impressionou me de veras e para sempre uma
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pergunta cora que elle acaba nm capiluio :
—

Para onde vae a luz de uma vela {|uaudo lhe

damos um sopro? He^pondam os meos compa-

nheiros, SC podem, que eu mo sei. Lembro-jne

que tratava da alma, quando fez a pergunta.

Aqui está agora um livro do padre António

Vieira, era castelhano : Las cinco piedraa de

la hondà de David . .

.

Madrid, 1076, traduzido por elle próprio.

Francisco de Salinas, na approvação diz :

eEsla obra no es solo de la misma rica tela

que las demás
;

poro se el Autor solo puede

exceder-se á si raisrao, hallo que en ella ay es-

se excesso. . .

»

Eis comnosco José Agostinho de Macedo,

com os seus SebasUanhlas, impresso era Lis-

boa, em 1810. Eu nunca morri de amores por

este Bejense. Pasmo do que sabia ; mas não

gosto do seu estylo chulo, ainda cm obras sé-

rias : ás vezes nem o entendo, não sei o que

elle quer. Alem dos Dnrroi>, a inlroducção ao

Oi icnle é de uma stulticia repugnante. Leiam

e verão se me engano. Passe muito bera, snr.

padre José : quem eu lhe quero á perna é o

Pato Moniz e o Bocage

:

«Berras, trovejas, não coramoves,

Gelas a contricção no centro d'alma.

Estamos em Coimbra em 1800.

Dos préios da imprensa da Universidade aca-

ba de sair este livro : Ensaios poelico-lalinos,

por Francisco de Paula Santa Clara, estudante

do o." anno da Faculdade de Direito.
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E* um livrinho de versos latinos, que fez

ruído, por se apresentar tão sabedor um moro
de pouco niíiià de vinle annos. Tem odes a di-

versos, como ao ex."'" ihesourciro mór d'esla

sé d'Evora, que lhe foi nieslre cm Elvas, sua

pátria d'arabos. Diz-llie :

Ac tuo ductn auspicii«que claris

óptima ingrcssus studta et Lycíeiím
;

Tu quidem liriguam(}ue nolasquc Grxcas
Me edocuiste.

Caíra sobre Coimbra uma espessa camada d©
neve, a maior que ainda vi, (parece me estar

a ver os esludaníos a formarem enormes bolas

de neve e entaiparcm com ellas, sobrepostas a

Universidade, por conseguirem um feriado !) e

descreve-a o joven poeta :

Palladis arccm, Lusiadumque albesccrc montes
Ceniimus ; ex alio plurima nixíjue cadil :

Canq)us, oliva^que, omnia subquc jacentia divo

Yix glaciem capiunt ; frigore cuncla rigcut.

E'-mc uma saudade d'aqueMes tempos este

livro, que o auclor me oITerecoo onlão. Era el-

le, n'essc lonipo, um formoso rjpaz, cora uma
linda cabvílleird preta, bem cuidada, elegante,

aprumado : hoj«'. curvo da doença, en<;anecido,

já parece ura velho ! Como é curlissima a nos-

sa existência ! Kslou daqui a ver na minha //-

vi'aiia livros com 300 annos, garridos e fres-

cos, como se inqjressos honlem ; c nós. . . Nem
pensar 'uislo é bom. Vejamos.
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Aqui está agora a Thchaida Putiurjueza, de

Fr. Ãliinocl de S. Caetano Damásio, de 1793.
E' só o 1." volume.

Que dizer d'cste livro ? E' um livro de his-

toria com partes fanlaí iosas, como se topam em
todos os que pretendem ver onde só ha escuri-

dão, lia de ser sempre nialerj« discutida o ver-

so de Camões :

Que em tanta antiguidade não ha certesa.-

Apparece-nos agora o arabista Fr. João de

Souza, com dois livros : Ducuinenlos Arábicos,

Lisboa, 1790, e Vestígios da Linfjua Arábica

em Portugal, 1799. Como subsidio para o es-

fiido da origem de nossa' lingua este segundo

livro é impo: tanto.

O estudo d'eí;la lingua acabou em PorUigal

ha muitos annos. líojc parece que ahi para o

Porto existe uma senhora que arranha um pou-

co.

Aos que o vocábulo parecer estranho Icm-

bro-lhes : .

Arranha o Persiano, arranha o Mouro;
• Sabe que Tannis em Latim quer dizer Touro,

i^ue no grego alphabelo o 6' é gama.

O ultimo professor que ahi tivemos, foi So-
romenho ; mas não ó ponto assentado se a co-

nliecia. Sei de um facto que robustece o meo
parecer : foi preciso recorrer a Guayangos para

se entender uma inscripcão da sé velíia de Coim-
bra,
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Temos aqtii um livro comprado no dirs VJ-
laire, em Vat\> : Emuio Jiislorico-jjoUlico so-

bie a ci-nslíiuiçàn e g^tjvemo de Puilinjul...

por J(»sé Liberato Freire do Carvalho.

A ultima parte d'este livro é uma sova mo-
numcutal nos Ingiezes, violadores de Tratados

leitos coiimosco.

Vá de amostra : c . . . só a este seo ódio im-

placável (o dos Inglczes) lie qui! se pode attri-

huir essa lerocissima e ba;bara v'Ugam;a luma*

da contra proscriptos e desarmados, sobre quem,
sem exemplo na historia do nuiniJo tiviljsado, o

braço Inglez descarrcííou sua artiliíeria assassi-

na ! Assmi o saugue Portiiguez que a mâ« la-

glcza derramou na ilha Terceira, deve quebrar

para sempre tão brutal alliança ; e os Fortugue-

zes de hoje tambim devem* deixar a seu>! filhos

e netos, como em testamento, o opprobrio d"es-

ta borro roíissima façanha dos Alberdeens e dos

Welliiiglons !»

Qua livrinho c este,' lào garridamente enca-
dernado ? me pergunta um de meos companiiei*

ros.— Abra c veja : Coutos de Amifrsen, Ira-

ducção de Gabriel Pereira. i87y.
Já contei aos jneos companheiros de viagem

que não sei allemão, e assim não avalio as íteU

lesas d'Andcrseu senão pela traducção. Mas es-

ta é felicíssima. As conquidas 4e um colluri'

nho são, em verdado, um conto engraçadisii-

mo :

cOra este cpllarinho já linha allingido cdade

-iifliciente para pensar, sem censura, enr casar-

-i\ e um dia por acasp enconirou-sc com uma
ima uo cesto da barrella
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—Com mil botões ! exclamou elle, nunca ri

cousa mais graciosa e esvelta. Ousarei eu, mi-

nha f^entil menina, pergiintar-Ihe a sua graça?
— Que lhe imporia? ora o tolo; respondeu

a liga.

—Oh ! eu seria o mais feliz dos collarinhos

se soubesse a sua morada ...»

£ assim proscgue o chistoso conto. Devem
ler-se todos.

Gabriel Pereira é ura filho d'Evora, que o

não parece, peio brilho que lhe dá com sua

penna omnimoda. E' único no trabalhar. Desde

o conto singello até á escavação séria t profun-

da no campo ou da historia ou da archeologia

tem elle mostrado ao paiz o que vale e nào

menos que ainda não são extinclos 'nesta cida»

de os cultores das sciencias e das letras, como
nos volvidos tempos de esplendor eborense. He-

mos de encontral-o mais vezes, leitor, e por-

tanto prosigamos.

Depois deste livrinho vestido á moda, appa-

rece-nos um trajando á antiga, de pergaminho

:

JUttalraçoeas nus manmes da mh^a solem'

ne... ctc, por Lucas de Andrade em 1660.

E' um clássico, mas se o leitor não é entendi-

do, como eu, 'neslas matérias, doixemol-o em
pa/..

Aqui temos agora meio de viajar, da índia

até á ilha de Chipro : llinerario da índia por

terra. . . por I*r. Gaspar de S. Bernardino. Lis-

boa, 1842. E' mestre da língua esle livro: re-

creia e ensina.

Entremos agora em Évora e deixemos lá (Chi-

pre c seos afamados vinhos na antiguidade. De



75

auliqnilatibm Lu^Unniae.

.

. etc; é obra no-
tável, escripla 'nesta cidade por André de Ue-
senJe e 'nella impressa. Esta edicào é de Coim-
bra, em 1790, 2 vol.

Ksle indefesso mineiro do passado é apodado

de haver falsificado, ou, melhor, inventado in-

scripções, que nunca existiram antes do tempo

em que viveo. ^ão repugna que o ex-doniinico

SC deixasse tocar da i>arna que no seo século

redigia dq)lomas falsos como Judas, nos con-

ventos, especialmente no de Alcobaça. Ku não

creio que fizessem aquillo somente por falsifi-

car em proveito próprio, mas por ostentarem

uns e outros grandes conhecimentos ou de pa-

leographia e diplomática ou de epigraphia lapi-

dar.

Algumas das lapides que estão embutidas na

antiga casa da camará, na Praça, são eviden-

temente falsas ; é só vel-as.

Basta, que este passeio vae fastidioso.
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Ora vamos entrar em um trato de terreno em
que a viagem se nos antolha mais amena. Elie-

zer, poema de Florian, traduzido em versos por-

tuguezes por M. a. S. A. Braga, 1839.

Estas iniciaes desdobrara -se no Diccionario

de Innocencio. Foi um emigrado liberal e ami-

go de Garrett, e Bibliothecario da Bibliotheca

de Braga.

«Filhos de Zelpha, que, perante as aras

Do Senhor, lamentaes tristes discórdias

;

E, nnicos d Israel, não olvidastes

Sermos povo d'irmãos, vinde a mim todos

!

Bem que minguados em família, vamos.
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Vamos ao fértil vallo, qiw se c'roa

Dos montes de Galaad ! nelle, entre as sombras

l)'ant!gos cedros, e de encosto ás rochas

De nossos pães sabidas, pratiquemos

Das venturas de então ; dos pães nos lembrem

Priscas virtudes con» saudade ! . . .

»

Por esta entrada do poema vê o leitor que

está escripto em vernáculos e genuinos versos

portuguezes, e que sua leitura é convidativa.

Aqui temos dois sugeitos raal conhecidos : In-

nocencio não fez d'elles menção :

Oração recitada no dia. il de Novembro de
Í15l nas exéquias do dr. Manoel Braz Ah'
jo, que foi vice-Reilor da Universidade etc,

por Manoel Martins fontes da Silveira, Lisboa,

pelos herd. de A. P. Galram, llbl.

Tem a ga leira do século passado em letras,

trocadilhos insulsos
^

«Era hum anjo, (mas homem) e cedeo,

Como um homem á vida transitória :

Pizou ao Mundo, pizou-lhe a sua gloria,

E subio victorioso Anjo ao ceo.»

Subiria, ou desceria ao inferno, se é que el-

le fica para baixo, que das sagradas Escriplu-

ras'não se deprehende para que lado fica este

reino escuro de Sumano, no dizer dos Árca-

des.

Aqui nos sae agora ao encontro um morto

illustre, vívo, vivíssimo na fama virtuosa : é Fr.

Bartholomeo dos Martyres cora o seo : Calhe'

cismo ou Doutrina chrisiãa, edição de 1684.
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Tem no começo a vida que lhe escreveo D. Uo-

drigo da Cunha. «A hum fulano de Benavides,

tachado de beher muito d de viver soltamente,

disse rcprehendendo-o : De maneira que vós

òois fulano de lienavides; chamara-vus eu fu-

lano de bene bibis It male vives.

Do Bailio de Lessa dizia que não era Bailio

mas vadio.

Este bom velho vivco algum tempo em Évo-

ra, onde foi mestre de D. António, o íilho da

Pelicana, Violante Gomes, o rei de um momen-
to. E' bem Cficriplo o livro e, como tal, clás-

sico.

Chegámos a Lauzana, na Suissa : c o anno

de 1775.

Éiat présenl du royaume de Portugal en

Vannée mdcclxvi.

Que livro patusco este, em que um alguera

falia do nosso

«Jardim da Europa á beira mar plantado

!

No capitulo IV trata de Coimbra o sugeito c

diz

:

. «Cctte université contient plus de 4000 éco-

liers, qui pa.ssent leur vie dans la dissipation òc

Tignorance ; leur grande occupation est de fai-

I
re des petils curedents de buis, connus en Es-

\ pagne" & en llalie sous le nora de palitos, i

j Bravo !

Paliteiros os estudantes era Coimbra ! 3fée !

Os dislates multiplicam-se :

«II y a un nombre considérable de poetes

Portugais, dont qnelqucsuus sonl a.ssez bons

;
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(ranito obrigado !) h nicillf.nr de lous Jc le

plus connu dan» Ics pays clrangers esl le Ca-
mocDs. Son po«''me, qu'il a intitule essoz mal à
propôs as Luziadas, -jmrce quHl se twminoit

Loxús. . . >

Bravo ! de novo. Isto é que é ser ura lérpa

e o mais é historia

!

Foi este livro de F. Manoel Correia Pimcnt»,

que por elle pagou 600 reis : eu comprei por

menos esta preciosidade.

Eis nos apparecem em Lisboa, em 1787, 4

volumes do T/ieulru cómico jK.rlugucz, oITcre-

cidos a D. Pecnnia argpuliua.

Estão n*este Theatro as comedias do infcUz

bacharel Antouie José da Silva, u JuJcu, quei-

mado ! pelo Síigrado Tribunal do Santo Ofli-

cio !

Tem cousas a historia das loucuras da hu-

manidade ! E ainda por ahi vivem entre nós sa-

gcitos que almejam por esta vergonha, e m
mente se vão regalando de nos ver morrer as-

sados coráo SC fôramos torresmos I Abrenunciol
l*obre Brasileiro ! Por(|ue não havias tu de

gostar de toucinho ? E tinhas graça, tinhas I

Quer o leitor um bocadinho só da Guerta
iio Alecrim e dn Mingeiona'/ Canta um pan-
dego, de nome Semicnino esta receita :

Si in medicinis

Te visitanjus,

Scd de Alecrinis,

F.l Mangeronis

Itccipc qnantura

Salis ana.
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Credite iiiilii,

Qiii snm peritus,

Non mcdiquitus

•De cacaraeá.

Andame ahi um filho a estudar e a querer

ser medico. Se eu antcNÍsse que o rapaz me
sairia meeliquidis t/e cacarncá, palavra; que o

aconselharia a mudar de vida.

Olá I snr. António Pereira, sábio Theologo !

vossa menê por aqui ?

Tenlaliva Theolotjica etc, 1766. E' ura li-

vro revolucionário, que fez rnido grande e foi

traduzido em Italiano e não sei se em outra lin-

goa.

Se bem que fora escripto por ífgradar ao

Marquez de Ptinhal este livro é eruditíssimo.

Exemplifica no Proemio com o proceder de

outros imperantes na Europa o de D. José, cor-

lantlo as relações com Roma em Agosto da

4760. A summa de toda a obra c esta : qne

os bispos leetn mídoridmh para dispensar etn

todos os anos de necessidade nrf/en(e.

listamos agora em Madrid em 1627. Siele

//6»í)6 de L, Ae. Séneca, traduzidos PJ^ Frz.

Nauarreie. Lindissinja portada gravada f*m co-

l>re. com armas do conde de Clivares, dnque

de San Lucar, no alto, sustentadas pelas figu-

ras de Viíjilancia e da Fama, está com a di-

visa : mori veto, aquella com esfoutra ardva

jvbeo.

Pertenceo este livro a um Francisco de Sal-

les Sénior, e eu comprei-o ao Trerne-Trcme.

Se os nicos companheiros de viagem querem



81

ler este livro, saibam que trata da Divina Pro-

videncia, da Vida bemaventurada, da Tranqui-

lidade do animo, da Constância do sábio, da

Brevidade da vida, da Consolação e da Pobresa.

E sigamos nosso caminho.

Já passámos uma vez pelo Brasil nas nossas

viagens, e de novo lhe aporíamos. Compendio
narralivo do Peregrino da America. . . por

Nuno Marques Pereira: 1.* parte, e unii-a.

Lisboa, 1731.

Vamos até Minas com este Nuno ; deixemos

a villa da Cachoeira ; rompe a manhã. Quer o

leitor ver os progenitores do Cahlo do S(tbiá 1

que conhece :

Minha tprra tem palmeiras

Onde canta o sabiá :

As aves que alli gorgciam

Não gorgeiam como cá.

Ora ouça e regale-se com as desengraçadas

toantes

:

Lá cantava o Sabiá

Hum recitado de amor
Jím doce melro sonoro,

Que ás mais aves despertou.

A este tempo se ouvia

Num raminho o Curió.

Com sonora melodia,-

E com requebros na voz.
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De picado o Sanhaçú,

Tão alto soltou a voz.

Que cantanJo a compasso^

Compasso não levantou.

A encarnada Tapiranga

Quando mais bem se explicou,.

Foy por numero de solfa,

Com mil requebros na voz.

Depois canta a passarada toda : A GuarU
nhalà ; o Papa arroz ; o Picapão ; o Pila'

huà ; o Fradinho do déserlo ; o CuciinUado;,

a Aracaã e o Jurtili ; a Arapiinga, os Toca-
nos e os Paó-i, e muitos mais ainda.

Gonçalves Dias leo isto.

Saltfcraos á Europa e a Lisboa. Acabemos es-

te passeio comprimeiítando a João Penha, que
aqui vem de luva branca, cabellos frisados, en-

casacado, fumando, nimas — vinho e fel—vio-
làa nocturno -^ Onofre — lyra de pHnuloss.

1882.

Também já me é uma saudade este nome í

Formosa edição e formosíssimos versos 1

Não me illudem, mulher, o fingimenlo^

E os enganos da lúbrica impostura :

Correu-se um veu na cérula planura,

E nem vejo o explendor do íirmamenlo.

Que triste o raeo destino! Amarulento,

Como o Rei Lear nas sombras da ioucura,

Irei chorando a minha soile escura,

Solto o cabello aos ímpetos do vuuto I
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Mas primeiro ha de ouvir-se no infinito

€omo a lúgubre nota de ura solfejo
;

Um ai supremo, um derradeirb grilo :

Vibre a theorba o doloroso harpejo !

E eterno fique o nosso poema escriplo.

.

Nas carnes de um presunto do Alemtejo.



Estamos em Lisboa, em 1754.
Anual Indico histórico do governo... do

marquei de Távora etc, 3.* parte somente,

pelo dr. Balthazar Manoel de Chaves. Para a

historia do governo portuguez na índia é im-

portante.

Na mesma cidade imprimio o sr. Augusto Jo-

sé Ramos, em 1880, a sua These inaugural :

Eliuíogia da epilepsia. Devo este exemplar á

honra que me deo o auctor offerecendo-m'o.

Conforme ao uso dos estudantes brasileiros, esta

these é offerecida a diversas pessoas por arai-

sade e por gratidão. A linguagem deste opús-

culo é limpa e corrente,
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Uma das thcscs, ou proposições chamou mi*

ilha altenção pelo que de contradicíorio tenho

ouvido sobre o assumpto : Os casamentos con-

songuitieos não deterioram a e:pecie. Proval-

o-ha a sciencia ; a observação tem-rae mostrado

cousas singulares. . . Sou leigo, adiante.

Do prelo da Folha do Sul, em 1868, le-

mos aqui um bom trabalho de inYestigação : A
Invfnçào tios aeroslatos reivindicada, etc.por
A. F. Simões. Demooslra*sft á evidencia 'neste

livrinho que antes dos Mongolfiers, era Fran-
ça, já Bartholoraeo Lourenço de Gusmão en-

saiara em Lisboa a solução do problema que ora

parece estar, de facto, resolvido. Não se acre-

ditou no invento. .O capitulo lU compõe-se de

poesias a Gusmão, o Voador :

(ícaro de baeta tonsurado

Ândarim de diaphano elemento

Que em pacabote de não visto invento

Queres ser. pensamento, e dás cuidado

;

Se ha basbaques que creiam de contado

Da volátil patranha o fundamento,

Eu Ião leve não sou, que do t»u vente

Nem sequer fie o fumo de um telhado.

E vae seguindo a tosa. A Santa Inquisição

quiz queimar o padre, iniciador da grande des-

coberta, que orgulha hoje a França e elle deo
ás de villa Diogo, atravessou o Alemtejo, en-

trou na Hespanha e foi morrer no hospital da
Misericórdia de Toledo, na noite de 17 para

48 de Novembro de 1724! Lamento-te brasi-
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lôifo illiístre. como a todos os perseguidos.

Deixemos Kvora e vajuos alé. . . Ooa, on-

de aiiida iiào fomos : os ventos sopram terre-

nhos e de feição : ao mar !

lie/lexòea íobre o padroado porlnguez no
orienle... pitr um Poiiuguez, Nova Goa,
J8o8.

fc] foi um portuguez ás direitas, foi, Joauuim
Ileliodoio da Cunha Uivara, o aiiclor do opús-

culo. Termina d'estc modo : «Abra pois Portu-

gal 08 olhos, c allente no que tem a esperar do

santo furor das roupetas ultramontanas. . . e con-

vença -se de que, se continuar a dobrar a cer-

viz ás exigências da seita pharisnica, ha de
querer retroceder quando já não for tèrapo. . .»

O actual arcebispo de Goa excommungava
Uivara, com certcsa, por escrever aquillo.

E volvamos ao continente do reino, que vos

quero mostrar um Relatório que ensina muito.

E' o do Conselho geral das Alfandegas de

1876 — 1877, elaborado, se me não illudo, por

homem de vigoroso talento, o snr. dr. António
José Teixeira, lente jubilado de Mathematica

em Coimbra, que foi relator. Mede 185 pagi-

nas, com mappas no fim c indicc de matérias.

(.uriosissimo livro e de muito ensinamento é

este. E' de pasmar o como seo auctor, alheio a

muitos d'aqacllcs assumptos, em pouco tempo
se poz a par dos segredos da complicada clas-

sificação de todo o género de importações ! Mas
que ? se todo o paiz lhe conhece o merecimen-
to incontestável e grandíssima força de vonta-

de ? Quer o leitor ver uma curiosidade d'este

talento? ora veja se me explica este anagram*

I
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ma, fruclo àt saas horas de ócio, que não são

muitas :

Airas esto in pago doiium ori.

António Rodrigues Sampaio.

Este não carece de expUcação. Tem graça

que as permutações de letras do nome do snr.

José Dias Ferreira se prestam a isto :

Desejas rei fora ? Ri ^

José Dias Ferreira.

Se os meos companheiros de viagem se nãa
entenderem com o latim do nome de Sara[-aio,

eu verei se ib'o explico. E deixemos este ami-

go, seguindo nosso caminho.

Cheguemos ao Porto, que vos (j^iero mostrar

um bom livro :

Um dos projedos de hospitaes dislridaes^

com applicaçào ao novo hospilal da Misericór-

dia do Porto, por A. A. " da Costa Simões,

1884. «Tenho este livro por oITcrla, para mim
nmilo honrosa, de seu illustradi.^simo auctor. Ju

escrevi d*elle 'nesta (olha. lia muito que aprcu-

der alli. E' livro para ser lido e aprendido.

Encanecido nos trabalhos da sciencia, Costa

Simões, no outomno da vida. está sendo mal-

tratado, como eile o explica no Conimbricense.

Deplora se ; mas. . . aqui mesmo já nós vimos
ir morrer fugitivo em Toledo um homem estu-

dioso e hahil, que dera o primeiro passo para

a íirande descoberta da navegação aérea ! . .

.

Os casos são muitos. Mais nada. Sigamos.
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Ora venha cá a raeo velho amigo, Joaquim

Marlins de Carvalho, que aqui me apparece ao

natural em gravura, se não perfeila, fiel repro-

ductora de suas feições, no n.° 8 do Jornal

dos Altistas, de Coimbra, em 1879.

Aqui tendes, meos companheiros de viagem,

um dos maiores trabalhadores que ah! vivem

'neste paiz Parvónia, como lhe chamou o ou-

tro. Lêde-lhe a biographia primorosa da penna

de um intelligentô moço, cujos appellidos de

familia andam prezos já ás nossas letras por

mais de um liame. Ua alguém que o não co-

nheça ? Não ha, que o Conimbricense ou suas

transcripções lhe tem levado o nome e os tra-

balhos a todo o paiz. Nasceo era 1822, em
Coimbra. Paluléa, com orgulho, até á medula

dos ossos, soíTrco a tyrannia dos Cahraes com
outros muitos cm 1847, e esteve preso no Li-

moeiro, d'onde só saio depois da convenção de

Gramido, em julho d'aqiielie anno.

Prendem- nos laços do trabalho nas classes

artísticas, era cujas fileiras honradas com honra

militámos era nossos primeiros annos, e depois

d'isso, relações d'amizadc nunca interrompidas

nos caminhos differenles que temos seguido.

Parece que a sorte nos fora madrasta ; mas um
e outro nos revojinmos contra olla ; e, mercê

de Deos, que se o acto foi de desobediência,

ambos nos temos mostrado devoladi>simos ami-

gos do trabalho, sem deshonra para a classe

que nos teve era seo grémio. Temos 'nisto um
pergaíDinho de nobresc), e não coramos de aqui

assoalhar este delicio. Deixámos de trabalhar

alem, para trabalhar aqui, com a intelligencía
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que Doos nos deo, com a ponnn sobre o pa-

pel, em obediência ás internas elaborações da

mente era actividade. Poderá escrever tantissi-

Buo sobre o assumpto ! Não o faço, que a cer-

tos raeliculosos poderá isto parecer endeiisamen-

to que Ibe faço, e apotlieose que me teço.

Nada, que temo a pcnna dos homunculos que
lhe enro^ilam a elle o passado e a mim vitupe-

ram (crêem elles !) fallando-me na tesoura !

Ainda a conservo para as tosquias que me en-

sinou a fazer Castilho, quando me mostrou co-

mo se loaquia ura camello. E basta
;
que viva

o meo velho amigo largos annos !

Entremos em Lisboa em 1781 : Elogio fú-
nebre, . . da rainha de Portugal, D. Marianna
Violoria, por José Joaquim Melitão. Como a

primeira palavra o diz, o opúsculo põe alio as

virtudes da mãe do nosso primeiro lei-nnttlier,

a piedosíssima I). Maria I, que Deos tenha em
sua santa guarda e a todos *ícus protegidos. . .

Está aqui um folheto que me diz 'num iV que
tem, que Innocencio o não menciona :

Oração recitada na abertura dn collegio do

Desenho do Sauto Espirito^ e S. Lucas...
na rua de cima do soccorjo n.° 3"J. . . com-
posta pelo P. Francisco Clouls Wanzeller,

Professor de Philosophin no mesmo collegio

ele, eic, etc , e tudo Pliilosopfucamenle ex-

plicadof/J I isboa, 18to. V.' patusca a oração

e mal escr pta, quanto a mim. Wanzeller diz-

se velho, viaja muito no cemitério e espera re-

suscitar na própria carne para ver o seo Ue-

demptor. l*orque não ?

Terminemos este passeio cm i838, em LiS'
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boa: Tcleologia, por Vicente Pedro Nolasco.

E' um poema em verso solto. Coiiieça elle

:

Desce, Urania. dos ceos. Da vida as fontes

Abre : adoça da moit3 o rude azcbre (?)
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Cliogoii o momento, leitor amigo, de lhe

apreseutar um homem cujo nome e santidade

venero deveras. Com franquesa digo que não
sei se tivemos religioso mais convicto do que
este. E" Frei Thomé de Jesus, o nosso Kem-
pis. Trabalhos ite Jesus. Em Lisboa, por Do-
mingos Carneipo, 1660.- Este homem foi irmão

de Diogo de Paiva de Andrade e da condessa

de Linhares. Acompanhando" a D.. Sebastião lá

ficou captivo emAfrica.d onde não qiiiz ser resga-

tado, fallecendono captiveiro em abril de 1582.

Km matéria desta ordem não temos nada me-
lhor cm portiiguez. Ouvi como ella foi escripta :

«Commetti esta obra, haveado por industria, e

imuilo segredo papel, e tinta, e escrevendo aa
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mais (las vezes sem mais luz que a qile entra-

va por grelas da poria, ou por agulheiros, e

buracos das paredes. . .»

Aqui nos apparece junto do? Trabalhos, que

vimos, um livro : Memorias hialo^icas da or*-

dem de N. S. do Carmo da Pro^'incia de

Porlugoly por Fr. Manoel de Sá, 1727.

Kste livro comprei eu nas Alcáçovas com
outros, ha poucos anãos.

Todos sabem (todos, é ura modo de dizer)

os que se dão ao estudo de nossas cousas que

o grande progenitor da casa de Bragança, que

nos rege desde IGiO, Nuno Alvares Pereira,

depois de tocar bem tocados aos cast^-lhanos em
Aljilhanota e n'outros recontros, professara no

mosteiro do Carmo em Lisboa, que fundara, e

ulli tinha o nome de iNuno de Santa Maria.

Morreo cheirando a santidade, e de tal mo-

do que o povo de Lisboa lhe ia cantar sobre a

sepultura :

El gran cundestable

Nuno Alvres Perera

Uefendio Portugal

Goni sua Bandera

K con su pendone

Nó me lo digades none,

Que santo és cl conde.

bis No me lo digades, none,

Que santo és el conde.

Dozentos e desouto milagres, nada menos,

obrou o sanlo caslelUanicidi,

!
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A Alíonso Peres Farpado, morador nesia ci-

dade de ILvora, curou um lobinho, e a João

Lopes, morador na Touiega, curoii uma filha

que era toda talheiia dus pés, e das mãos e a
boca toita.

Eis se nos depara agora um vivo, o conde

de Yilla Francí, cora o seo livro de boa liisto-

ria : D João 1 e a allumça Ingleza^ Livraria

Ferreira,. 1884, Lisboa.

Isto sim, que é livro para doutrinar. Leiàra,

leiara-no, nieos companheiros de viagem, em
quanto eu vrjo quem é este que me toma o

passo.

O snr. conde de Raczynski por aqui ! Les

arIs en Porlugat, Paris. 1846..

Bom livro, sim, senhores, que falia de bellas

artes em Evoía, onde o auclor vio tudo o que

ha de melhor. Quereis ouvir o que elle diz do

quadro da capelia particular dos Prelados?

«Le tableau de la Vierge enlourée d'anges

est admiraWe dans toules ses parlies. G est, de

tous les tableaux gothiques que j'ai vus en

Portugal, celui auquel je troave le plus de mé-
rite».

Já estamos outra vez em Coimbra, em 1825.

Diccionario porlalil das palavras, letmos e

frases que em Portugal anligamenle se usa-

rão. . . etc ,
por F. Santa Rosa de Viterbo. E*

um resumo do Elucidário conhecido.

Como ecte frade trabalhou ! Este homem dá-

aie liçõc:: a miai, e a outros mandr.ões conhe-

cidos.

Lm lestimunho de amisade ra'o offerpcco

em Coimbra o estudante José Caetano Preto
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Pacheco, que hoje é distinclo advogado e ]«•

rrsta escriplo.r não sei em que terra d 'este pai2

de cocagne. Nunca mais o vi» Sisudo moço, in*

telligenie e esUi-dioso.

E' preciso aos estudiosos este livro, quando

não possa ser o Elucidário. João Pedro Kihei-

rt) 'num dos volumes das Dissertações corrige

alguma doutrina do Elucidário.

Estamos em LisJjoa, no anno de 1853. foe-

sias de Manoel Maria Barbosa du Bocage. Que
homem e que gen.o ! Seiá pelo muito que lhe

(jiíero, que digo o que vou dizer : é Bocage o

poeta poriuguez de mais estro que ahi tem nas-

cido. O que vae de beH^sas por estes 6 volu-

mes ! o sétimo não o tenho, nem fechado na

gaveta I. . . Yi-o em rapaz, pelo principio de que

todo dí^ve ler o homem.
Morri de aHeiçõcs por Bocage na minha in-

fância. Nenhum conheço melhor do que este

nosso poeta. Para larga escripta fora o que eu

podia escrever do filho de Setuhal. •

A viagem, porém, é larga, e eu vou dei-

xai -o, transcrevcndo-lhe um soneto, que tem
sempre tanta applicação ! . .

.

Gara de réo, cora fumos de juiz,

Figura de presepe, ou de entremez,

Mal haja quem te soiTre e quem te fez,

Já que mordeste .as decimas que íiz
;

Hei -de pôr-te na testa um T com um giz,

Por mais e mais pinotes que tu dòs
;

K depois cora dois murros ou com Ires,

Acabiuuhar-te ôs quei.xos e o nariz ;
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Quem da cachola van te inflamma o gaz,

E a abocanhares syllahas le induz,

O' dos brutos e alarves capataz ?

Nem sabes o A B C, pobre lapiiz ;

E pasmo do que, sendo um Satanaz/

Com tinta faças o signal da cruz

!

Ura titulo de livro me apparece agora coberio

de crepes : ^4 exposição retrospectiva de arle

ornamental porluqneza e hespanhola em Lis-

boa, 1882, por A. F. Simões.

Por este livro se espalham vastos conheci-

mentos que o desditoso Professor teve no as-

suipplo. Foi a ultima vez em que a penna do

amigo escrereo era começo de livro que me re-

mettpsse, estas palavras: A- jeu amigo Antó-

nio Francisco Darnta off. A. FHi})pe Simões,

Amigo ! Nada sei do que ha depois da vida . .

.

nada !, . , apesar das crenças. Creio-te m mo-
rada d(J5 justos, onde teu espirito immortal per-

raantícerá, como cá na terra cm que vivo, bri-

lhante de esplendor. Acceita-me esta saudade

mais!

Aqualle de mcos companheiros que não fosse

ver a exposição deve vol-a 'neste livro.

Estamos em 173i: Galrão imprime : Espe-

lho da Eloquência purlusueza etc, de Custo-

dio Jcsam Uaralta. (João Baptista de Castro).

E* um livro de figuras de Rlietorica, peque-

no mas pesado, como os que tratam lai assum-

pto. Para finalisar aconselha esta formula :
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«... eu n<ão sey fazer mais, que encolher

os hombros, dilatar as sobrancelhas, e render

as mãos.

Quem não gostar d'isto não sabe o- que é

bom !

Sem sairmos de Lisboa ternos aqui um cas-

telhano cm 16G5: Errores celebrados de la

cmtigvidad, porDon Jvan de Zavaleta.

Querem os leitores vôr como este Zavaleta

traia as mulheres que se dão ao cultivo do poe-

sia ?

«La muger Poeta es el animal mas iraperfe-

cto, y mas aborrecible, de quantos forma la na-

turaleza ...»

E que tal ! Que dirão as poetisas, que pos-

sam lôr aqui lio ?

"Volvamos agora ao século XVI : De Con-
temptu Mundi Libdlus valde vlilis. -{-.

Só este titulo ; caracteres golhicos. E no fira :

Impressum eú presens opusadum cÕpluli per

Michalem de Eguia idim'oclob, anno a salnle

c/irislana 1526. Ecte livro é o que nós temos

em portuguez com o titulo Lnitcção de Chris-

to, de Kempis, Se o leitor gosJi do gothico,

como o meo amigo Manoel d'Assumpção, ora-'

dor famoso nas camarás portuguezas, leia, leia,

que eu vou indo.

De novo comnosco o José Agostinho de Ma^

cedo, amoroso ! A Lyra anacreonlica. Oh 1

que famoso semsrborão ! Umas odesinhas em
quadras insuls?s, uns nonadas. Ahi vae, leitor,

amostra do melhor e do \\n\z poeti: . filiam

Á^nor e Abelha :
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—Cruel, c niiiligna abellia,

Que a linda Mareia oEfendoslo,

Tu pagarás cora a vida

O crime que comelteste.

— Cruel amor, mo ca4igiies,

A n»inlia acoão criniincssa
;

Feri os lahios de Mareia

Julgando que era unia rosa.

— A tua arção dcshumana
Ficar impune ? Isso não ;

As azas devo arrancar-le,

pêro quebrar- te o farpão.

— Deixa-rae, amor
;
que mais crimes

Conielles com tco.s farpões :

Ku (iro os lajjios de Mareia,

Tu feres os corações.

Acabemos este passeio Yi^^iiando ao livro :

Triumfo da iinípceticia, roçu\a e}iico . . . po»-

José Anastácio da Costa e 84. 178S.
O heroe do poema é o príncipe D. José, úr

lho de outro, que foi torneiro C(»roado.

O melhor do tudo 'neste livro, 'neste j^oe-

t}}a epu:o é não conter elle um íó verso ? E' tu-

do prosa. Nunca tal vi. F assim começa :

íFu canto a immorlal Innoccncia, sempre
triumfaiite da Lusbelina Inveja ;»

Ora muito boa noite !
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Estes são os Motramento^ e. Lendas de San-

iarem, do capiíJo d'f!iU!he!Í.i Zephytino Biaa-

dão. Editou-os Cora/.zi no nnao paj^sado.

A este livro e a seo iiuislrado aiictor prefi"

dem nie recordações varijs: o viver de Coim-

bra ãet ha vinte annos e a iomhrançn do su-

rto r dos Artefactos syinetrvos e neouiCt)'ía'S,

livro que me ciirsiiiou roubas exqiiisiias tm bons

lempos, Igiincio da Piedade e Vasconcelios, au-

ctor da Uidaria de SonUncm edificada.

E' esle uií) bom iivro de. historia, como onão
fez .Vasconecilos, em que o ínu-íor jorira paíra-

phas, esnienih:! íactos, niislnra adie(ie o antigo

cora o luodemo. po; '.c nuo turnar peííido, aiiiâ-
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nçira ó estylo, é grave e serio ; é risoiihd (!

ale:5r8 e foigssão. A uiis podoi-á pjrccer o .Hf-

clor Cíielico cm matéria de {.-renras sonaes;;

realista sómeule, iillramoniano. nwgiielssta, le-

[»i;blicai)0 ale. E" csle scf;redo de nos iime.nisar

a sua ol>ra, onde t*;(Jos os uenlôs podem en-

contrai cuUo tí s;;cn(icar em alla.f-s próprios.

£i'.e iivro é (Jos que não devem faltar 'uuma li-

vraria histórica.

(^ontinufiiios viagem, que aiâida nos ha dtí

Dppartícer este. amigo do estudo cercado do

crean<;as, lindas como os amores.

licuooed.iiiios na cluonologia . eis aqtii o snr.

[) Anlpnio da Costa que traz com3i§o uma pro-

víncia, este Atlante ! At» Miiiiio, 1874.

Fresco e ameno como a província c ésle for-

aiosa Jivro.

Garrett cbair.ou á i>QV.dade go-ílo amargo de

infelizes, e D. António detine-a assm :

>E' a hora da r.audade.

>'Da saudade: sorn-^u formado de lagrimas.*

Kste livro ic-se, não se descreve, exclama

d'ali um castelhano. Cervantes, mostrando-nos

Yida, y echvs dei engeniuso vavailerQ Don
Quixote de ia Manc/ia, Madrid. 1714. E' só

a primeira parte desta cdiç.io orniida de gravu-

ras em cobre, semeadas pelo texto.

Este volume foi lido por um inquisidor qual-

quer, por ura zelador da moral, que traçou no

livro algumas paginas onde a honestidade pare-

cia periclitar ! « Y fue, que una noche estando

yo em mi aposento con sola la conipafiia de unrf

doncella, que me servia, teniendo bien cerra-

das las puertas, por temor que por destuydo ití!
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lídncstidatl no se \isse 6n peligrO. . .» Náo há

h\ais conto, que o liuiiO logádo trancou adoulri-

ha. Pois, leitor, se quer ver o r«»slo procure ou^

ira edição, e console-sc por agora com estes

pliilpiiophicos versos :

Ds de vidrio \à niugér,

Pêro no se ha de probar^

Si se pucde (3 no quebrar,

Porque todo podria ser.

Y es mas làcil el qucbrar-?e,

Y no CS cordura poner-se

A pciigio de romper-se,

Lo que no puede solJar-se.

Y en esta opinion cslién

Todos, y en razcn lá fundo,

Ou si ay damas en el inundo,

Ay plubias de oro lainbiené

Estas chuva}> de ouro são as que levaram Yi-

tior llHgo a escrever a poesia que começa :

íOh ! nMnsuHez jamais une fémme qui tombe

tm que ha a linda comparação

:

como na folha

a gotta d'aguâ

pura scintiiJa,

e, saccudida,

presiste, e hictâ,

treine e vacilla

;
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fe linda porolâ

ao í^o\ hriiliuiidó

se nos mostrou,

^ é lodo apenas,

se desprendida

tio (hão tombon.

Assim foi ella . . ^

Mas csso lodo

a golta d'agna

conserva ainda ;

e p'ra que possa

xJeixar a lerra

çer pura e linda,

E como pérola

mostrar iim dia

o seo esplendor,

tarece, a trisle,

de i.ra raio ardente,

Tle sol, d'amor !

Eis nos ap^arece agora pessoa de nossas re-

lações, que já emontríiHios 'aouíro ponto. Pan-
ieuii Maranhense, pelcdr. António Henriques

Lcivl, Lisboa, 1873, 4 rolumes i." cora magni*-

fjcos retratos de Maranhenses iiiustres.

O primeiro biographado é o poeta Manoel

Odorico Mendes, o famoso iraductor de Virgílio

e Homero.

Tomara-rae eu «O tempo em que o eíis



102

Adrião Pereira Forjaz de Sampaiw me ácó a K^r

em Coimbra n irndiicção do (Jdorico I

OiiCiCin vôr como Odorico leiTr.i!ia um fóne-
lo tío vencedor de Solferiuo c vencido de Se-
íian ?

.(iíeníes ao Papa. rnenie» á lp.g'alerra,

Que já 1105 paroxismos da amizade.

As qu-.ixas guarda e se appartíha á guerra.

( i^osprci-as, Bonaparte, 'a huivianidade,

Volves do iriíeíiio, Luiz oine, á terra...

Oh! p©';o de íailafia c de maldade!»

O lonio 3.*' dcsía obra é consagrado ao pri-

meiro poeía brazileiro e poríuguez, A. Gonçal-
ves Dias, morto li.o naiifragio do VUle de Bou-
l"gne> eii! 2 de*Novei)ii)ro de 18t>4, ao avislar-

se ja o Maraiih<ão, a pátria !

L]u lenho muito amor a Gonçalves Dias e aof

beos eseripios. Se eiles são uma bcliesa !

«Aqui na flores la

Dos venlos i)aíida,

Façanhas de bravos

^ão geram escravos^

Oue estiiíiem a vida

Sem guerra e lidar.

— Ouvi-ine, guerreiros,

— Ouvi meo caular.»

«Valentes na guerra

Ouera ha, como eu sou 1

Quem vibra o taciVpe
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Cora mais valentia?

Quem golpes daria

Faiacj, loino nn doii ?•

—Guerreiros, ouvi-rae ;

—Quem ha como eu sou?

Sc o leilor gosta, como êu gosto, deslc brit

Ihante génio, leia suas obras, e sigamos.

Entremos em Braga em 18u7. Afta!yse cri-

tica sõhre os viciou de finfjnnffem etc, ele,

por G de Moura Coutinho. Já fiicrreo Cbte ra-

paz iníçHIsr^nte (! fslí!d'0?o A Anahjse já er-

veia grande leitura clássica e bom gosto. Tare-

ie ipie se dedicava á vt»la ecclesiasiica este mo-

ço maioífado, que viria a ser uni orna menlo

deila. Não se perde o tempo a lei o.

De Brag.1 volvamos a Li«boa em 183r Aqui

temos um livro (».n'erecido ar, muiío alto e ;>»'-

deroso rei o sen^ior D. Miquel í : Arvorei de

costado^ das familin'! « 6'Y.^ dos reinos de

Po'hiqnl. Aignrvts. ele
,
por J. R Canaes de

F. Castello Branco. F/ um segundo volume nas-

cido antes do primoirc I eEste segundo volume,

que sabe primeiramente á luz. contém o- cos-

tados (que osf«uia !'> de qnasi todas íss Fanii-

iias rduF.tres d.is Províncias de Cntre Doiír) o

Miubo e Trnz os Montes/. .

»

Fu Rào li ainda este livro i- >. .iiitinda)

porque nunca pude gppfar deste geuv^ro de «^i?-

tudos, ntaiormeníe depois <juc o t)j«í'j/'» do Fi-

linto me en^jhr.u o chamar eih;}vi:n atiçou par-

dos á scieneiii do? brazões, á herr.Jdica. Eu niio

entendo um escudo de armes ; não. senhores,

ã não ser o dos Costas por que leeiíi umas coa-
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tetlas (ossof) e o (íos Gralhas porque tecm cinn

eo gralhos de prata.

Eis tndo o raeii saber ! Pois ou havia lá de

gostar de uma sciencin que não falia nos lueos
"*

Baratas ! chapadissimos pleheos, que ncra ain-

da entraram nos Nobilarios. E cu conheci eiu

Coimbra um que parece ler sido íidajgo no no-

me ; nas acções não sei : Dioíço Harala. Que
engrimanços pardos terão elles, os Baratas,

por escudos d'armas ? Palavra que o desejo sa--

her; porque aspiro ainda a poder ser /ilho de

algo. Era um favor que eu recebia, o de al-

guém me explicar esta cousa.

Ora venha cá, snr. crcador da Diplomática

em ?'orliigaí, snr. Jfíão Pedro Ribeiro, cora os

scos cinco volumes, f)i.<i^e) luções chronolot/icas e

criticas etc, 1811, Lisboa. Este exemplar tem

duas estampas no 2 " volume que tenho visto

faltarem n'outros exemplares. íllustram a Dis-

serlnrão VI Ad(|uiri estes livros por uma troca

que fiz com o livreiro A. Rodrigues, do Pote

d<is Almas, dando-lhe ura o.*' volume da iV.

Floresta, se bem me recordo. Esles livros não

podem agradar aos meos companheiros de via-

gem, que sei patriotas e chrisíãos
;

porque o

demónio do padre não fez se não negar lendas,

C(imo a da Appa^íçào etc. E' ura bota a baixa

ludu o que não for authenlico e genuino ! Dei-

xem commigo este derrocador, e caminhemos.

Aqui estão dois exemplares da Ilha dos Amo-
res, de Camões, era versos latinos, escriptos

por F. de P. Santa Clara, que nós já encoii-

irnmos; mas são dois exemplares em papel

Whalman c cm papel chmcz dos t) que sé \m-
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priniirani, uma raridade, devida ao illatlrc ama-

dor, Mecenas de alguns, o dr. Anlonio Augus-

to de Carvalho Mouteiro, amigo das lettras e dô

seos cultores.

Preparações para a elernidade. offerecida ao

descuido humano, pelo padre- Ignacio Manoel,

da companhia de Jesus, 170o, Lisboa. A pagi-

nas 70 lera este livro (que para muitos seria

corcunda) uma estampa de amedrontar. Qaer o

leitor veí-a ? o esqueleto de ura rei, assentado

sobre o globo, coroa na cabeça, segurando umas

lilás com estas leiras : Inlrare necesse est per

aliei viram. E lá em cima : (jlcriae— geheu"

iiae.

Abrenuncio I Vade retro I

O que tem de melhor este livro é dar-nos

esía H0"vidade, assim :

*\ morte não be tão feya como se pinta».

Quem- se quizer apparelhar para a jornada da

eternidade, venha a este livro-armazem de cor-

doalhas, onde tudo achará para metter na bar-

cara.

E vamos descançar em l(i08 na typ, de Dio-

go Soares do Bulhões na capital do reino, on-

de, se imprimio este livro : Breve discvrso tu»-

Ira a herética perfídia do ivdaismí). etc. etc.

e ele, por Vicente da Custa.

Pobres Judeos com este demónio pela proa !

Desterros, expulsões, mortes !. . .

Tem este livro uma charada histórica, que

aqui ofíereço a premio aos amadores ; 'Neste

tempo (1,^*6 3) foy a conspiração d'Euora sendo

o Infante Cardeal Inquisidor geraU.

A quem me explicar isto darei de boamente
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O Dinbo Fechado na minha gaveta, do Ro<a-

lino Cândido Sampaio e Brito, que faz um ca-

lemburgo, como escreve o Garrett, chistoso e

applicavel a certos políticos berradores e mal-

dizentes, Sem Chupança (Sancho Pança).

Muito hábil

!
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Encontramos, ao começar o passeio de hoje,

Q Manoel de l.yra, o velho impressor de Lis-

boa. Offida própria Ecclesiae eborensis, 1607.
Armas reaes de Alexandre de Bragança, arce-

bispo de Évora, com uns dos engrimanços em
cima do escudo, talvez por mostrar que o ho-

mem não foi filho de rei. E' lodo em latira es-

te opúsculo, cora excepção de uma Portaria fi-

nal, em portugutíz, Dutki em Vida Viçosa sob

noiso sinaL, 11' selLo aos oilo dias do mes de
Fenei-eyro do anuo de 1607. E eu o secrelU'

rio Frãciíco da Mesquita a fiz.

Venha cá, snr. Ber?ano, que ha tempos que
o não vejo !
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Quadras glosadas, 1804. Vossa mercê es*

CreVeo bem, lez bons versos. São as qriadras

oííerecidas á condeça de Oyenhauscn, a farao-

Ba Àlcipe

:

Celeste Alcipe, agrilhoa

Os meos Destinos adversos,

Aos pés do tea áureo thiono

Âcollie os meos rudes verbos.

Naiuralissirao. Quer o leitor mais um trccho-

BJIlllO?

A doença do ciúme

Não a cura a medicina.

Glosa

Magro, secco, sem chorume,

à Amarella a cor do rosto,

í\'esle estado me tem posto

A doença do ciúme

:

Eu amava por costume,

Eis zelos de uma Nerina

Me causarão tal mina
;

Já que quiz meler-rae em réstia,

Morrerei, que esla moléstia

Não a cura a Medicina.

Somos velhos conhecidos, creia
;
pois ôu ha«

via de me esquecer do espivilador de Bocage

tio íaraoso improviso do canapé, com que vos-

sa mercê lhe rasgou os calções de rico ?
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Fu^io do incêndio de Troia>

Lá desse incêndio voraz,

Encaá coo pa*^ ás cosias

E o moço CO o aquillo atrás.

Era velho o canapé. Ilesposla :

Lá que Deos formou o mundo

Km seis dia*, é de lé,

K ao sctirao descançou

Aqui, 'neste canapé.

E o sor. Bcrsanc redarguio :

Muito antes d'haver mundo
E de existirem Adõcs,

!)á eu tinha esle preguinho

Com cjue rompia calções.

Veja como eu me lembro e como .somos co»

nhecidos. Ahi vae o tinal de Bocage :

Quando a velha eternidade

l*or esta casa passou,

Disse a esle canapé :

Sua bcnçam, meo avo.

Vamos andando. Aqui apparece um livro que

Innoccncio não poude ver ; é raro : Arte de

Fifjuras etc. Não copio mais, que o titulo é

vastíssimo. Domingos Fernandes- foi s^o auctor.

Eu declaro aos amigos da Khetorica que nun-

ca vi obra mais completa nesta inutena. E' de

Lisboa, 1743.
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Se o leitor as quer ver iodas arregimcntailas,

eu Ih 'as faço apresentar armas. Sentido ! Desde
a Accirulofjia, Altã^olheta e Anadipbsií, na

letra A até á Tapinosis, Te^iiyhone e Zeuijma
são dezenas de nomes arrevesados : Iloni.xole'

leuton e- Catalyposis! Como -isto é estranho á

nossa Índole !

Prosigamos, que o assumpto não é para to-

dos,

lieflexões á sacratíssima Paixam de Jesu

C/iri\(o, pelo Marquez de Yalenra, [). Francis-

co de Portugal, 1747, é cousa sem sabor, de
que nenhum de raeos companheiros pode gos-

tar, e por isso deixemos til livrinho.

Aqui está Gil Vicente cora suas obras em 3

volumes, Lisboa, IS 32.

Teve graça a valer na côrle de D. Manoel e

de D. João III este nosso pae do Theatro por-

taguez.

Ai! que liberdades de p!»rose!

Não vae de amostra, não. Só um trecho da

Barca do Purgatório, que e lindo :

Hemando vão remadores

Barca de grande alegria
;

O patrão quo a guiava,

Filho de Ocos se dizia.

Anjos eram os reraeiros,

Que remavão á porfia
;

Estandarte de esperança,

•Oh quão bem (pte parecia !

O raasto da fortalesa

Como cristal roiíizia ;

A vela com Cé cozida
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Tocio o mundo esclarecia
;

A ribeira mui sowna.

Que uentiuiu veoto bolia.

E mais nada : leiam Gil Vicente, que vale a

pena.

Ainda em Lisboa, era 18J4, foi impresso o

íioteiro ienesle de Porluunl, por João Baptis-

ta de Casíro, jd em 3." edição. Tem um traba-

lho curioso sobre as was militares romanas,
e lá se conta ejn nota aquolle caso de iim Prior

da Tourega que achou "numa insoripção roma-

na um São Vi'irio, bispo, traduzindo as pala-

vras : Viro viatunt curandanim, sive, epiS'

iupo !

Vede agora a Musa pueril de João Cardoso

da t^osia. imprecisa em (^ist)oa em Í73t> Tem
algum hierecimenlo este vate, apesar da gafci-

ra do gongorismo. Esta quadra é linda

:

cDesveia-se uma rosa, m^idrugando

Só. para ver do sol a íòrmoãura
;

I*oróm tanto que o avista, cora brandura,

O mesmo sol a vae amortalhando.

E' tamliem humorista, e. no género, monos

niáo Querem ver pela primeira vez desculpar

os erros typographicos, em verso ?

ffSe acaso algum erro achares

Fácil ha de ser a emenda ;

Pois nem o maior cuidado

O pode evitar na imprensa».
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Kntremos em Coimbra ciu 1002. Joííó Fer-

reira imprime : Dvêve Epilome da. . . vida.

.

.

de S. João de Deos, por Baither.ar G vedes.

Livro microscópico, traduzido (Jo castelhano Tera

puresa de linguagem, é ciaBsico. Sobre este as-

sumpto o que eu conheço de meihor, quanto ao

titulo, pois que não li o livro, é o seguinte :
—

Jogo do berimbau, Ires caraveltas e uma náo. . .

ou vida de S. João de Deos, etc ! Mostrou-me

este livrinho em Coimbra, na Bibliolheca da

Universidade quem já me não mostrará outro. .

,

o snr. dr. A. F. Similes. Diga-me o leitor se

já vio tiliiio tclo curioso e patusco? t

Estamos já na ílúva, chez Gossé Júnior em
1777. OÍLnvres de Chaiuieu, 2 tomos S.*^ peq.

Luxuosa eacademayáo com guardas de setim

cor de rosa, ouro, marroquim, luxo. Foi esta

obra de M. A. Senna Aze>'edo. que não sei

se tbi homem, se mulher, se quô.

Esoreveo bem esle
.
abbade, e foi estimado.

Contra a coirupçã:) do estylo e o máo gosta

^os poetas da tempo, disse o ahbade :

Le dur, l'entl.e, !e bizarre

A s;i vaix rcprend vigueur
;

De son Ecolo TAuteur

Le plus piai se croit Pindare :

Dauchct mòme -í cetle erreur.

Fcrrand, chez qui se conserve

Dans un esprií vif el doux,

Ce qui reste de bon goút
;
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Cest toi qu'Apollon reserve

Pour opposcr á ces foux.

Sauve ta chere I*atrie

De riovasion de goths,

Qui oionlés siir de graiids luols^

Ramenent la barbaria

Eq iriomplie chez les sots.

Também por cá tivemos e temos poetas á'sh^

quelles, bifurcados em grandes palavras, infeliz-^

Biente para as letras.

Em Lisboa, em 1700, se imprimio esta fíe-

gra da Chdem Te''ceira da Alãi Santíssima , . ^

do Mouie do Carmo. . . por Fr. Miguel de Aze-<

vedo.

A nobre arte de Tbalia é verberada neste ki-

vro eom citações baritas. De Lactaucio : As im-
purissh,ias representnçòes dos comeduinlej,
que oulra coma fazem mais que cevar de^^e-

jus xemuae^ ? Este livro devera eu ler lido
;

mas não quero ter corcunda na livraria : ja cá

canla ; mas aconselho-vos a não lhe tocar. Si-

gamos.

Cm anno depois de se imprimir aquillo, saía

dos prelos de A. Gomes, na mesma cidiíde, um
melhor e bem melhor livro : Panegyricos d^
grande João de Barros, segundo a edição de

1533, por J. F. Monteiro de Campos Coelho e
Soiza. E' um deslés panegyricos a D. João 111, ,yf

o nosso amigo da inquisição ; á infanta D. Ma-
ria outro ; um terceiro de António de Castilho

íio supradito João. que pelo numero não perca ;

e mais dois a Bernardo do Brito, & da« palriv-
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nhãs, e a esta cidade de Évora. Ganha se com

a leitura desle livro, nieos companheiros de via-

gem, por isso vol o recomraendo.

Aqui topamos agora a RochefoucauM com
suas máximas. Não sei se as conheceis todos

os que me seguis. Ahi tendes uma ; se gostar-

des, é lei -as todas :

«Ce qui parait générosité n^est souvent

qu'une arabition dóguiséc qui meprise de pe-

lits interèts pour allcr á de plus grands».

Isto é o que se chama andar em bolandas r

eis-nos em Lisboa, em 1734, com ura livro, ou

de que se não fez cargo o meu lallecido amigo

Innocencio, ou que não conheceo, se rae não

engano : Devoção do Sanlissimo Coração de

Jesus... por Fr. Francisco Brandão, segunda

edição, XYI 320 paginas. Este livro comei-ei eu

a ler ; mas não gostei delle : pareceo-me agua-

do o estylo e rasteira a lingoagera.

Mas antes de deixarmos a capital, cá nos

apparece um nosso conhecido, que morreo de

fome no Brazil; (horror!) é Luiz R. Soyé,

com o seu Sancho erolicu, impresso por Ame-
no em 1786, edição com gravuras coloridas.

Innocencio gaha-Ihe o erudito Prologo, e com

rasão. O homem foi chamado Mirtillo na corte

do Parnaso onde engraxou as botas de Âpollo.

Vá* de amostra :

«A terna mocidade alegre canto;

Não da guerra cruel cegos furores ;»

E prcsegue em 6 cantos em outava rima,

que hoje estão postos ao canto, como D. Fran-
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cisco Manoel encontrou a Camões no Hospital

das Leiras.

Chegamos a Paris no anno nono da republi-

ca : fubles clumies, uuses en vers, par La
Fontaine. Dois voliiiues pequeninos. Fiiinlo

traduzio as, como sabem, de modo que, se al-

gum de vós as não pode ler era francez, não se

incomraode, leia-as era portuíçuez, e bom.

Faremos aqui : Larl de désopiler la rate,

sive de modo c. prudenler, en prenatU cha-

gue (tuilíet poiír se T. Le l) A^ Gullipoli de

Calabre t Can des Folies ilõSòU*

E' este um livro de verão, ou para verão
;

fresco. Elle ensina a desdobrar aquellas ini-

ciaes ; mas eu não me atrevo. E termina, como

nós vamos terminar este passeio :

Ah ! fuyons d'un faux sçavant

La sorabre mélancolie,

tt retironsnous souvent

Dans ies bras de la folie.

Este livro traz-rae á lembrança um, com ti-

tulo parecido, que lôra encontrado em Coim-

bra, no deposito dos livros dos exliuctos con-

ventos, onde hoje está o InsliliUu : Larl de

peler.

Só aquillo. Tinha sido dos frades cruzios.

Parece-me estar a ver rir a bom rir o fallecido

dr. Achilies quando se lhe mostrou aquelle li-

vro, que talvez ensinara canlochão aos frades !

Tinha um questionário, a que respondia que

sim, sobre extracção de quintas essências e

sobre orchcsiras e sobre mil cousas ! ilouve lá



116

t5ttcm o quizesse traduzir, tão nõíavel Ihô pafé»

díi, como mal lhe cheirava l



Chiegâmos a Madrid em 1782.

Apparccenos agora um grande trabalhador,

ílenriqiic Florez com a sua Espana Sagrada.
Tenho aqui sò os volumes XIII e XIV, os qiio

respeitam á Lusitânia e ás dioceses delia. Eu
<!f<,'io que todos os que me acompanham a co*

nhecem bem ; mas, dado que algum a não co*

nlieça fique esse sabendo que se houver de es-

crever de nossa historia ecciesiastica tem de

ler esta obra e estes volumes.

Volvemos a Lislwa onde já tantas vezes te-

mos entrado com a soberania do nosso pensa-

mento. Entremos na lypographia da Academia,

onde se imprime este bom livro em 1798 : 06*
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servações hhloricas e cnlica-f... di Díplo"

macia polugueza, por um nosso cunhecdo,

João Pedro Hibeiro.

Este exemplar é peifcilaraente único. Doura-

do nos aparos, encadernado era marroquim, lu-

xuoso, contendo um índice começado iio princi-

pio e acabado no íim, e muitas e importantes

conecções no tcxío, da letra do próprio Kibei-

ro, este exemplar foi de seo uso, sem duvida.

Este escriptor é amigo das verdades nuas e

cruas
;
pena (oi que não se apurasse mais na

gramraaiica, que, por vezes, muito claudica.

Aqui nos sae ao caminho «ra livro bem pen-

sado e erudito : Jdea de vn príncipe pUitico

chíisliano representada en cien empresas, por

U. Diogo de Saavedra Fajardo. Se algum de

meos leitores for rei, ou aprendiz d'aquelle ofli-

cio leia o livro, que muito ha de aprender, af-

íirmo-lh'o.

Cá está Jeronyrao Soares Barbosa com a sua

GrammuUca P/iUo&vpliica em 3.* edição 1862.

Esta grammatica é rauí prolixa e prolífica : del-

ia tem nascido centos de tilhmhas, melhores ou

pçiores, alé á do snr. Bento José de Oliveira,

que foi meu condiscípulo em 1854, a qual pas-

sa por boa, e no raeo tempo de Coimbra por

ter sido enfaxada, ao nascer, por habilimo par-

teiro, que entre nós conhece optimamente hu-

manidades e magistralmente o Latim.

Podesse eu voltar ao tempo em que, artista

em Coimbra, (não me canso de o escrever, era

que pese a uns raças que me lançam em rosto

esta vergonha de minha vida, coitados!!!) me
lopei com este sábio sincero no Calvário, do
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Bns?ac6, e ali tive a honra de com elle conver-

sar bastante sobre leiras e lilteralos !

Que velhusco é este qne ora avuUa além,

com suas vestes encarquillwdas ? E' Luiz Dias

Franco com este livro : Doclriua Philosopliica,

Olysippone, 1618. Grande portada, gravada por

Diic Vrbin\ representa o menino Jesus, cer-

cado d'anjns e de flores e encostado á cruz.

Com excepção de umas licenças para a im-

pressão, em portuguez de tarifa, tudo 'neste Ir-

Tro é em latira pesado. Não sei latim, com que

magua o não digo, eu, que me podia ter re-

galado com a leitura delle ! Assim eó posso di-

zer ao leitor que veja se me explica uma liraila

que elle traz sobre Lacrymae cur aliquando

sml calidae, Sc aliquondo frigidne ?

A demonstração das lagrimas frias deve ser

matéria de sublime philosophia ! Fallará das do-

crocodilo ? E eu sem saber latim !

Aqui está Ricardo Pinto de Mattos com o

seo Majiual Blhliofjraphico !. Portuguez, Por-

to. 1878, com prefacio do meo honrador e mes-

tre, Camillo Caslello Branco. Oeslc livro só

posso dizer que supprc o niccionario Bibliogm-

phico, de Innocencio Francisco da Silva, a quem

não poder ter este. Já nào vive o auctor e cá

ficou o livro !

Segue-se, como é natural, de camaradagcnv,

o D'ccionnrio com os seos dez volonies, amda

nus de encadernação, incluindo o j;» publicado

pelo meo bom amigo P. W. de Brito Aranha.

O merecimento d"e.<ta obra está explicado na

extracção da edição. São raros os exemplares,

e já se vendem por trinta mil reis.
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«í/amour, paniqiiô.

De la raison,

Se conimuniqu&

Par le frisson.

Laissez inoi dire-,

IS*accordez rien.

íi>i je sôupire,

Cbantez, c'est bieft.

Si je demeiíre,

Trisle, á vos pieds,

Et si je pleure,

Cest bien, riez.

Un honime semble<

SouveuLtrompeur.

Mais bi je tremble,

5elle, ayez peuiir

Que canção é esta? ra^ pergunta algaem.—

»

Pois não a conhece? E' uma das de Victor Hu-
go, do seo livro: Lhansons des fues et des.

koiò. Paris, 1866.

Pasmoso vetíio, juvenil poeta, assombroso gé-

nio ! Salve !

Grão de arèa perdido na confusão de tantos,

eu te saúdo

!

Olhem quem aqui nos apjjarcce agora, ao

lado de Victor Hugo !

Rénan, o auctor da Vida de Jesus, que tanto

ruido fez no mundo ha 18 ou 20 annos.

Mosíra-nos elle este livro ; De l'origine dn
lanrjuíje^ '186L
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£ livro erudito c bem pensado.

Deixemol-o com os philologos e sigamos :

Estamos em Lisboa, em 1^80 • este livro

jierlence á (Àimoniana, á multidão de escri-

ptos coiicernenles ao tricentenário da morto de
Luiz de Camões : líjnez de Castro - íconogra-
pina, Historia, Lilleralura,

Edição de luxo feita por antigo amigo, An-
n.bal Fernandes Thomaz. Este é o numero 9^
dos to6 que se imprimiram, e que por clíe me
foi ofleiecido.

A. F. Simões, A. Mendes Simões de Cistro

c A. A. Fonseca Pinto são os que discorrera

sobro os Ires pontos indicados.

Tem o volume no fim um breve impresso,

uma demonstração de audácia minha :

Carla no A/.""** e Ex.'^'' snr. Abilio Augus-
to da Fonseca Pinto depois da leitura do epi-

sodio Ignez í/e Castro eto. Évora, 1881. Ain-

da hoje tremo com a ideia da camisa de onze
varas em que me metti, tçn-ando defender a

meo compadre e amigo, o snr. Santa Clara, de

uns reparos que se lhe fazem na parle do livro

— Lilter^lurn. sobre a coHisão de nus ss !

'Noutra me não metto eu !

Aqui e-ílá um livro em 4.° impresso com
tinta amarella na capa, que resa assim: HJe-

moria /liítorica e commemoraiiva da Faculda-

de de Mídicina. . . etc, por Bernardo António

Serra de Mirabeau. Ollereceo-me este exemplar

seo iliuslradissimo auctor. O superlativo é pou-

co para este professor distiuclo : diga-se tombem
honissimo cidadão e homem, e prololypo do ca-

rinhoso pae de familia e do esposo modelo. Não
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é isto incenso adula doramente queimacTQ . ape}-

io para os que o conhecem.

E' livro de grande trabalho de investigaçãQ

e de accurada contextura e puresa linguistica.

Enchêo-me de tristeza a |eitura deste volu-

me. Como é. fugitiva nossa existência e rapi-

díssima a nossa passagem !

Querena os meos companheiros de viagem uma
prova? Conheci João Lopes de Moraes, o que

receitou chá de fhor de carqneija a D. Marií^

il, n'um leve incommodo que teve !

António Joaquim Barjona, o grande clinica,

que ao saltar em Gibraltar salvara uma filha de

um rico inglez de morte declarada, recebendo

larga recompensa, quando ia para a emigraçãq

com outros liboraes, recompensa que por to-

dos se distribuiu ; Jeronymo José de Mello, o

culto professor a quem não menos do que a

sciencia eram familiares as boas letras ; Florên-

cio Peres Furtado Galvão; José Gomes Ribeira,

cujo tacto medico ainda hoje é de nomeada fa-

ma ; António Joaquim Ribeiro Gomes de Abreu,

o devotado a D. Miguel e á sua causa ; Se-

bastião d'ÂImcida e Silva ; A. d'0. Silva Gaio,

p eloquente orador, o auctor do Mário ; M. J.

da Silva Pereira, que ainda me parece estar

vendo a despedir-se de mim, com um véo de

Iristesa no rosto ; Manoel Paes de Figueiredo

e Sousa, o excedente clinico ; A. da C. Vieira

de Meirelles e A. Filippc Simões !. ., Silva Pe-

reira, Meirelles e Simões foram meos amigos.

Vede se este Ijyro me nãa será um, desperta-

dor de sa,udades ! . .

.
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í]cm dizia eii que o viajar 'numa livraria 6
inesmo d que passciar 'num cemitério.

Temos agora aqui a um morto illuslre, tãd

malogrado na vida ! A. P. Lopes de Mendon-
ça : Damião de Góes e a Inquisição de Por-
tugal, 1859. Trabalho consciencioso sobre o

chronista perseguido dus padres Inquisidores, è

niui digno de leitura.

Entremos no 1'orto em 1873 para alli termi»

nar este passeio : Archeologià AiUstica. . /por
Joaquim de Vasconcellos.

01Tereceu-m'o elie, este fascículo III, que cii-

ra do catalogo de musica de D. JoOo IV.

Joaquim de Vasconcellos. . . Joaquim' de Vas^

concellos... tem trabalhado e gasto grandef^

(]uanii?s com impressões de livros.

Viaja com um frasco d'agua purgativa.



Chegámos á região dos microformes (corn

perdão de gregos e de latinos). íslo de ser sá-

bio é cousa nliiito boa; prccisa-se de tjm fò

termo qile exprima livros de pequeno funnalo

;

e vae o que fazemos? Recipe—ÍVãhcs gregas,

quanlum salis ; folhas latinas, meia dose, e

zaz ! Mistnra-se e sae aquillo, h^^rido, micro'

forme.

O primeiro que nos ápparece é o Oralorió

Mero de solilóquios do amor divino, de Fr.

Thomé de Jesus, que já encontramos 'noutra

parte. Lifeboa, 1805. E' estimado e tem pure-

sa de poituguez. Não se podendo esquivar ao

í^oslo litterario de seo tempo, trás elle um
acróstico ao divino que resa assim

:
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Magniticat anima mca etc.

Ad te levavi óculos nieos ctc.

Itelrihue servo tuo, etc.

In convertendo Dominiis ctc.

Aá dominum cum tribalaret etc.

Com a resa dos cinco psalmos citados dii-

nos o hora do captivo que tudo alcançaremos

da Virgem .Maria. Assim, era dever meo o não

deixar de chamar a altenção de nossos leiloreà

para este remédio, dado que algara o não co-

nheça.

Entremos em Lisboa cm 1657,

II. V. de Oliveira imprinje em sua ofliciná

Obras varias de D. Geronimo de Câncer y
Velasco. Foi estimado no seu tempo este Cân-
cer. Para con\idar o leitor a ler ou não ler a

este castelhano, onereço«lhc uma amostra : A
vn Iwmbre mui rico^ qui « nadie qiiitana ei

:,ombrei§ :

í<Morraara el volgo seaerd,

a quien nada se le escapa,

que a lodos qmtas la capa,

pêro a ninguno el somhrero ;

mas para no ser grossero

obliguele lu interes

;

Y hi)z cuenta Fábio que es

con riqueza lan estraiía,

tu cabeça nucva Espana, •

descubrela, y sê cortes».

Como o leitor percíibc, o íinal ?[U«d& ao déá«



l26

còbridor Corte?, e 'naquilld párefce que está H

chiste.

As grandes riquezas possuídas de uns cértoá,

que nós conhecemos, fazem d*aqiíellas grosse-

rias. Adiante.

Eu disse aos meos companheiros de viageni

quc a minha livraria não nie era como cor-

cunda do corcovado, que flunca a vê, e disse

a verdade.

Esquccia-me dizer-lhe, porém, que ha 'flelld

nmlobinho, pelo menos, que só posso apalpar seiri

ô ver. Pertence ao lobinho este livrinho : JoytX

riquíssima de corações limpos peio cruzio dé

Coimbra, D. Fernando da Cruz, 1724.

Tcnho-o apalpado mas não visto.

Le Mêlamorfosi di Ovídio, de Andrade ddl-

fAngvillara,

la Yenctia, 1572. Começa o homem:

Le forme i noui corpi trasforiuate

Gran desio di cantar m' inflama il petto',

Da i tempi primi a la fclice elate,

Che fu capo a I' império Augusto eleltoí.

Dei, c'hauele non pur quelle cangiate,

Ma totlo a voi piu volte il próprio aspetto,

Porgele a tanta impiesa tale afta,

Chabbiano i versi miei perpetua vita.

Tem 15 cantos este trabalha.

Aqui nos apparece agora .por primeira vez o

queixoso Tolentinp. Obras poéticas, Lisboa, 1828

,

*^ vol. e mais um sabido dos prelos de Coimbra
em 1858 com obras posthumas, penso que da-

do á estampa pelo fallecitio cónego Fonseca, que
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íoi^dos estudiosos e não d'aquclles inuleis fô^-

jejos de orações, que por aiji ha.

Este horaein, como é sabido de todos, teve

verdadeira graça e sal attico. Creio que todos

Qs que me seguem o conhecenf ; mas dado que
não, a esse que o não conheça convido a ler

ura bocadinho. Vá ao acaso, aliraraos q i." vo.

lume

:

Entre raedo.s, e violências

Entrar no latim já posso
;

E jurei obediência

A um clérigo, que era um poçQ

De tabaco e de sciepcia.

D'entre o sórdido roupãQ,

f.om a pitada nos dedos,

E o Madureira na mão,

ReYelava altos segredos

Do Adverbio e Conjunc;.!».

HJandam-no estudar para Coimbra, e diz eHei

Curta embrulhada quantia.

Que ao despedir me loi dada,

Espirou no mesmo dia ;

E fui fazendo a jornada

Quasi cora caria de guia.

Mas já vejo a branca fronte.

Da alta Coimbra, finnlada

Nos bombros de erguido monte

;

J.á sobre a arèa dourada

\ejo ao longe a antiga Ponta.
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Basla de amostra : sigamos caminho.

Entremos de novo em Paris era 1783 La
Geru^álemme Liberala, di Torquato Tasso. Te-
iiios duas traduc('ões portugiiezas deste poema,
a ultima das qiijes tenho, por obsequio de seo

illuslrado aiictor Ramos Coelha. O leitor por.

certo a conhece :

Canto Tarmi pietose, e'i Capilano

Che '1 gr;m sepolcro libero di Cristo.

Molto egli oprò col senno c con la mano
Molto soíTri nel jílorioso acqiiisto :

K in vau Tinfcrno a kii s'x)ppose, e invauo

S'armó d'Asia e di Libia il popol misto ;

Chè '1 ciei gli diè favore, e sotto ai santi

Sígni ridusse i suoi compagni erranti.

Continue o leitora leitura, que eu prosigo.

Dste livre é velíio a valer : Muxhnes í/'a-

i^cvr. Não tem rosto ; mas deve ser do seciílo

XVII- O didlof/o do merilo e da forluna opti-

tnamente pensada;

fAyez si vous voufez de 1'esprit coninie raille,

Foiles de la prose & des vers,

Parlez bien, composez Sc soyez fort baldio,

Sans moi to.ui ira de trauers.

Âqiiillo diz a fortuna, com muitas carradas

^e razão.

Entremos agora em Coimbra em 17á0 e no

collegio das Artes da Companhia de Jesus, de

cujos prelos sae este livrinho: Compendio Ari-

ifmelico, por Francisco de Queiroz Pereira, a
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Guia àe contadores, por Monte Real Piamon-»

te. E' livrinho para alada se ler.

Obras varias leio agora na lombada deste

volume, que tem dentro o Hyssope de A. Dinia

da Cruz e Silva, A Pintura e o Reino da
Estupidez.

Eu lentio a certesa de que o leitor conhece

o Hyssope e o fícino da estupidez, de MeIJo

Franco ; A pintura talvez não ; é de José da

Fonseca e tem três cantos.

Do líysiope fez- se uma versão franceza, ha

poucos annos. se me não engano, e foi oíTere-

cida a el-rei de Portugal pelo traductor.

Vi um exemplar nas mãos do snr. visconde

de Santa Mónica, na Livraria Ferreira, em Li-»-

boa. Não fixei o nome deste traductor. Esta

edição do Hystope é de 183^.

A Pintura sahio de Paris, da typ. Rig^noux;

em 1829, com dedicatória ao Senh/r D. J/i-

guel /, que então regia estes remos e senhorios

de Portugal.

Quer o leitor uma amostra, a fim de xw so

gosta ? Começa :

«Rival da natnr^zu, arte sublime.

Que ó traço unindo a còr, cm lisa tela

Representas do globo os entes vários ;

Cantar te quero ; delphica- deidade,

Esforça meo lavor, e o ingenho inspira».

O assumpto é s\ rapathico e es versos não são

mal architectados! No (ira trás uma iFadiuçãa

do Sanskripto, sob o titulo : Chula- Karpttnw^,

ou a Auicncia. E' versão do fMRcez Chezy, que

mi^mmmm
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José da Fonseca não eiilrava cqm p SaiiskrilQ.

Se bfiin ou mal feita esta versão, isso é hoje

entre nós com Vasconcellos Âhreii, que proCes-

§1 em Lisboa aquelU liugua morta, segunda

creio, e que píira alguns serve de avó á aossa
;

avó, ou cousa mais velha.

Da officina Bobée saio em P-afis em 1821 q

Reino da Eslupidei.

— Jií que falíaram do meo Hijssope, mencio-

mm minhas odes pinãdvicas, exclama d'alli o

Diniz: leiam-nas que nãio lêem por ahi muita

^xiais nem melhor no género.

E tem razãQ, senhor Diniz, tem.

Qual de vós ha que não lesse a ode a Vasca

^a Gama?
Ila-de ser. sempre belfa esta anlistr-ofe :

«Por largo campo, indómito e fremente, .

cone o Nilo espumaso

:

Feroz alaga a rápida corrente

O Egypto fabuloso
;

Mas se na gran carreira, ás ondas grato,

Trihuío de caudaes rios acceila,

Soberbo não rejeita

Pobre feudo de incógnito regato».

O merecimento d'estas lindas odes Icem a

^ancção de um grande génio, do meliíluo Bo-

cage, nestes versos :

«Adoro altos prodígios que relatas,

Cantor da Gloria, niagestoso Klpino,

Tu, que agitado de inipeto divino

./^cccsos turbilhões na voz desatas».
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Chegámos agora a um ptínlo que nos vae rtiosi

Irar o estado das leiras em l*orUigal, em 11 íi.
Vede ésie Orbe Celeste ... por I.eoâiarda

Gil da Gama.
Promiscuidade de prosas e de versos, monii-

mento de seuisaboria crííuido ao credito das le-

tras nos conventos de irciras. A's approvaçôes

segue ura cbuveiro de gabos em. verso dos en-

genhos do tempo.

O chronisla da Proviocia dos Algarves, Fr*

João de N.^ Senhora vae quasi no couce da

procissão com este mimo:

9 Kste orbe celeste encerra

«Uous Eninias na verdade,

tjouna de uma cidade,

íLeonarda de huma Serra
;

«.Cintra e mais Nnpoles erra,

E (jualquer delias se engana,

«Se tem huma, e outra ulana
;

«Porque a verdade he que guarda

«A Esperança a Leouarda;
«E Santos Nvvos a Joanna.

Entendem alguma cousa d'isto os meos cora-

{)anheiro5 de viagem ?

Não desdiz do louvador a louvada :

A prata e oiro caníbiaião

Quanto gala loi primeiro,

A 'prata e o oiro em bichos

Que são do engauo os memenlos.

Ahi vos entrego a freira, leitores : se vos sa^
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be a poesia d'ella, devorai-a c sede feli^.es.

Este passeio vae pouco aKrahenle, era ver-

dade; vamos terminal-o cora a visita ao gran-

do. pintor po:tugiiôz, Vieira Lusitano, qué
nos vera ao encontro com este livro : O Insi-

gne pintor € leal esposo Vieira Lusitano, ,

.

1780.

-Seis centos vinte e três paginas em quadras

!

E que versos !

«Assim na minha disposta

Domestica Lyra pego

Para cantar e já canto,

Nd que pronietlido tenho.

E como é justo que eu cumpra^
Pois devedor me confesso

Já para dar a devida

Satisfação assim entro.

Pára lá cora isso, exclamam alguns de meos
leitores, e com razão, que obra mais acabada

t perfeita só aquella quadra :

O' almas do Purgatório

Que estaes á borda do riOj

VoUae-vos p'ra outra banda,

Que VOS dá o sol nas costas.



Ainda em Lisboa, aa ofiicina de musica nos

apparece este livro : A Preciosa allcgorla mo-
rai. . . pela iMadre Marina Clemência, religiosa

do Mosteiro de S. Fraiici»co na ilha de S. Mi-

guel, 1731.

li' um romance ao divino ; decadência de

leiras, baixo-imperio, edade de ferro. Vejam se

gostam disto :

«Pranto crescei porque os ares

estão dizendo aos montes,

que se põem a chorar fontes,

quera poderá chorar mares >>.

Leiam, leiam^ se gostara : a obra cónvida> é
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ètigenhosa. A vaidade charna-se Zefira, a ciilpíí

Averna, e assim, nomes patuscos em todos os

personagens.

Chegámos a Paris, nó anilo XII da Repiiblicd

(1804) Les Fables d'Esope... E' boa edição

com gravuras, e com resumos em verso, de ca-

da fabula, no principio e fim. Por exemplo :

«Un loup querellait ura agneau,

Qui ne savait pas troubler l'eau :

A tons coups rinjuste puissance

Opprimc la faible innoceuse».

Saltemos a Coimbra, em 1867.

Carias da Beira mar, por A. F. Simões. Li-

tro de propaganda scienlifica, estimado, cujo

auctor já não vive a vida do corpo. . . Este li-

Vro é ofíerecido ao seo caro amigo ^ Manoel de

Paulada Bocha Vianna.

.

Leiam, que aprendem.

Em 18G9 nos appareco agora este livro: Glo-

rias, pvrlitgiiezos, por A. A. Teixeira de Yas-

concellos. São as biographias de Silvaste Pi-

nheiro Ferreira, José Correia da Serra, Duqiié

de Lafões, D, João ô Marquez de Alorna.

Teixeira de Yasconcellos soube escrever por-

luguez. O Preambulo tem bellos periodos :

«Percorremos ignotos mares ; devassámos os

ireconcavos, enseadas e bahias da Africa da Ásia

e da Oceania ; descobrimos muitas ilhas e no-

vos continentes ; levamos as mais longínquas

ierras a civilisação do christianismo ; e muda*

mos o rumo á navegação e commercio do mun-

da».

Ik
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4 Éramos navegadores».

Mas sigamos nosso caminho, por que a vja»

gera é longa e nós precisamos nioslrar ao mun-
do que sabemns viajar como J. Yerne e úê^r un^^

Yolta ao gIol)0 em dias.

Chegamos ao Pqrlo em 1880.

Ferve no reino o enthusjasmo camoista.

Epis,odio de lijnez de CaUro,. . . com a versão

de Fr. Francisco de S:inlo Agostinho de Mace-!

do, cora ura preambulo do prolqssor Pereira Cal-
das, do I yceo de Braga.

E' pasniosa a criidição desle raeu amigo e

mestre, como numerosa sua livraria, a primeira,

talv«'z. eníre as particulares. Não conheço ahr

hoje no reino quem mais conhecimentos tenha
em bibliograpliia

Cá estamos já em fJsboa com esle liyro de
(íOrardo A. Pory : Geogniplúa e estaliuka ge-

ral de Po>lur/iil e colónias. . . etc.

Pelo principio de que não ha livro perfeita,

a este aponlam-se defeitos. E ,
porem, ura bom

livro, e, uo género, do melhor que ahi se leni

feito.

Documentos para a historia da typuijrapliia

porlugupza nos seados XVI e XYII, 1881, cora

alguns faciimiles. E" uma serie de documentos

respeitaiíles aos impressores porluguezes e es^

trangeiro*;, desde Valentim Fernandes a Theo-
tonio Dâmaso de Mello. Não se diz (piem o col-

lector ; mas creio ser o snr. V. Deslandes. qm»

Ilda conheci estudante de medicina em Coim-

a. Quem tanto invesligau devia dar-nos da sua

lavra mais alguma cousa, que {iaJia. São l^c^

seccos 05 documentos. .

.
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Aqui lemos a ultima edição de um livro raro :

Theatro da mayor façanha e gloria poriu-

gueza, por Diogo Ferreira Figueirôa, Porto,

1878. E' uma edição imitativa e óptima, e sa-

biamente prefaciada por Pereira Caldas. Faz

parte de um dos tr«s poemas á restauração de

Portugal, e mede 6 cantos em outava rima. Se

eleitor o quer ler, leia, que a começo lhe apoii-

to eu

:

«O mais r«ro prodígio, o mor portento,

Oue da fama a vagante agilidade.

Contra as injustas leis do esquecimento

Aos bronzes consagrou da eternidade :

Da lusa esphera um novo Hvmamento

Na restaurada pátria liberdade,

Com presumida íuria altivo canto,

So em pleclro humano ca>>e assumpto tanto».

Aqui nos apparece agora o primeiro volume

áas Obras de D. João Chrysostomo de Amo-
7-im Pessõa.,. arcebispo de Braga, Lisboa,^

4882. Contém este volume as Pastoraes publi-

cadas no governo dr> arcebispo de Goa e no de

Braga. Tem um retrato do illustrado Prelado e

toda a edição é asseiada. Oa leitura destas Pas-

toraes resalta o muito que o sábio Prelado tra-

balhou no Oriente e depois em Braga. Mais na-

da ; leiam, se gostara, que eu já h. .

.

Á^^ejaraos ainda em (jsboa este volume : Vida

do V. P. D. Alberto Maria Ambiveri, 1782,

por D. Thomaz Caeíano de Bem.

E* bem escripto este volume, contém 382 pa-

ginas afora as ronianaraente numeradas, c tem



137

no começo uma bem desenvolvida genealogia

dns Eças e no iím noticia áe muitos fidalgos 8

fidalgas portuguczas, curados com a medicina

do venerável Alberto, toda espiritual, e melhor

do que a de Podalino. Mor morte deste virtuo.-o

servo de Deos era Lisboa. D. João IV licou-llie

com a Lnilalione Chrisli, a mulber, com um
crucilixo e o príncipe D. Thcodosio contenlou-

se com os óculos! Tem raeiecimento este livro.

Olhem quem aqui nos appar«ce em Lisboa,

em 1815 I o nosso José Agostinho de Macedo
com o seo Neioton, poema, em lY cantos cio

yersos soltos. Vede se gostaes :

«Já da Aurora ao clarão suave e puro

Cedia o campo azul do immenso espaço

De eslrellaii recamada a noite umbrosa

;

Este ultimo verso, que é bellissimo, já eu vi

em três ou quatro parles nas obras deste rábi-

do bejense, com leves alterações, ou collocação

diversa. Também elle gostava ! Daquello moda
começa o livro. Leiam-no que os versos são

bons, em geral, e merecimento não lhe falta
;

mas se não gostam de versos, leiam-lhe a pro-

sa eruditissima do Discurso preliminar. Apren-
dem-se alli varias espécies : toma-se conheci-

mento de um sem numero de poemas, cujo as-

sumpto á primeira vista parece estéril ; por

exemplo : o Enxofre ; os Teares da seda ; o.

Íris ; os Banhos quentes de kchia ; os Come-
tas ; o Chocolate; o Vidro; as Fontes; as

Pérolas ; os HomngQs ; os Barómetro i ; os»

Sonhos ; o Arroz ; o Magiiele ; o Café : o&
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Flatos (!) os Canários; a Batiça e a Arte de>

procrear fHliòs formoíifxt ! cousa que se di»

creio que cm grego, coiu um palavrão, de que

me não kmbro agora ... ah ! CalUpedia ! a

outros mars e mais poemas \

Temos agora aqui a Conquista de Coimbra,

de A. Coelho Gasco, e as obras inéditas de
k de Al)reu, que Toi amigo ác. Camões, na

índia Lisboa. 1805. Qs qúc escrevem dtj Coira-.

bra e de sua historia leern este livro.

Quer o leitor ver como Abreu começa a ía\->

lar de Chaul, a celebrada praça portugueza ?•

«Mãô dos deleites, da cubica, e onzena,

Perversa escola, e só de roubas cova,

Que aos vtcios todos torpe altar renova^

E o Matrimonio de infiel acena. .

.

»

Se me não engano, nés já topámos o Soares

Barbosa com a Grammalica P/nbsophica, mãe
da praga delias que i)or ahi se manuseam e

se decoram de rapazes. Pois aqui lemos uma
velhinha que lhe deo o ser: vivia antes delia :

Hudimenhs da GrammMiCií porlufjueza, 1799>.

Bom livro ainda para se ler e se estudar. Tra-

balhou bera, quem quer que fosse o seo autor.

Mas, que é aquillo? Quem faz aqui reclama«\

ções? Olhem, olhem! são os primeiros seres

criados, o Adão e a Eva das grammalicas :.

(hamnwlina da Linrjua Portuqneza, por Fer-

não de Oliveira, nascida em li>36 e rediviva

no Porto era \%1\.— Grammalica da Linrjua

Porlufiueza, de João de Barros, vinda ao mun-
da em laiO, moria de velhice no decorrer dos
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Infios è ressuscitada pelos cartuxos dé fevorá êiil

1785;
Pode Évora ler uraa gloria cora o nasciraen*

lo da Griímmalica de Fernão de Oliveiía, é
vera a ser ella a de que a sobredilA íalaravd

das grammaticas devia ter sido gerada no con-

vento de S. Domingos desta cidade, que Deos
haja

:

«... sendo 6u moço pequeno fui criado em
S. Domingos Devoía...» Donde podemos in-*

ferir que os frades lhe ensinariam o que então

se sabia viestes estudos.

Vamos agora entrar em Barcelona, meo3
companheiros de viagem (sem calembourg).

Ainda a não tinhamos visto :

El Devoto Verigrino, y viage de la Tierra

SitnlOf por António dei Castiilo, lõõo ?

Este livro fôi impresso por Anloaio Arroque,

sem dizer o anno em que ; mas das licenças,

deduz-se aquelle.

Conclue-se que este Gaslillo vio os logcires

santos primeiro que o nosso Pantaleão de Avei-

ro. Seria curioso trabalho o de um confronto

para que não lenho tempo.

Com outros comprei este livro em Evoramon-

tc ha poucos annos : eram do fallecido P.* ¥et*

nando, se me não engano no seo nome.

Pantaleão de Aveiío e este homem complí*

tam-sei
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Não conheço este livro, exclama um leitor.

Nem eu tenho drlle noticia, fíegra e condilui-

çoes dos religiosos e religiosas ... da Virgem
Alaria do Monte Carmeílo, traduzida por Fr,'

José António. Coimbra, por Francisco de Oli-

veira, 1749. iMede VIII 421 paginas. Estão ser-

vidas as Irei ias que se vestirem de seculares l

Seis mezes de cárcere e privação de voz. Pois

s6 dançarem ou representarem comedias ! Infcr-

ho sine remilione.

Já fomos á America, leitores, e eis-nos dé

hovo 'nelia, no Hio de Janeiro em 1812.

Obras Poéticas de P. A. C. Garção, 2 yoI.

Não lembro aos nieos leitores que íbi Garção
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um dos restauradores d?is boas letras, porque*ê

cousa bem sabida.

Boas odes da marca ovidiatta, bons sonetos

e comedias. A Cantata Dido, é sabida de to-

dos os que entre nós teem lido e lêem :

«Já no roxo horisonte branqueando

Âs pandas vellas da troiana frota

Entre as vagas azues do mar*doarado

Nas asas do vento se escoadiam.

Eis um de muitos sonetos feitos á caíra do

Padre António Delfim, seo amigo:

nPor entre crespas serras de enrolado

Negro fumo, o clarão se despargia

De ura incêndio voraz, que á vista ardia

Do dono da fogueira descorado.

Soavam crebros golpes do machado,

Dom qilc a mestrança intrépida balia

:

A pesada calceta retinia,

Estava immenso povo embasbacado.

Achicavara as bombas sequiosas

:

Marcha em lileira a guerreira gente

!

Nunca no céo se vio lua tão alva l

Co reflexo das chamas luminosas,

Brilha do Tejo a túmida cotrente

;

Qual brilha do Delfim ao sol a calva.

Ja não são volvidos poucos annos depois quô
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íTinco amigo Theophilo Braga Tez rcprescniíf

no Theatro Académico, em Coimbra, uma co-

niedia-drama sobre o assumj)to da prisão de

í-iarção, ordenada do sangiii sedento marquez de

Pombal. Ikcordo-mc de não haver agradado.

Já topámos algures 'nesta viagem o Cvnlem-

(vs mvndi de Kempis, e ora nos apparecem

dois exemplares : aquelle de Madrid, 1615, é

uma das primeiras edições portuguezas : imila-

j,«o de (íhiato, Lisboa, <679.

Ainda não li tal livro, me diz um de meos
componlíeiros.

rsãô ! pois ahi tem ttm trecho :

f... vaidade é buscar riquezas, que ácá-»

bam, e pôr 'nellas a esperança. Vaidade c iam-*

bem pretender honrds e çsvaficer-se com elias.

Vaidade é seguir os appelites da cartle, iV de-

sejar aquillo por onde depois te seja necessário

ser gravemente castigado. Vaidade ê desejar vi-

da larga e tratar pouco que seja boa».

Aqui estamos em Lisboa, era 1851 ; Traclã-

do de melriftcaçáo poríiigueza, por A. F. de

Castilho. E' o único livro que lemos capaz de

preceituar com pcerlo e de ensinar a fazer ver-

sos sectindum arlem, como em rotulo impresso

punha nas violas que fazia em Coimbra, um meo
chorado amigo, J. VVIadisláo Bruno.

Aquellas duas palavras latinas avivaram-rae

& saudade d'aquella grande alma, d'aquelle ho-

mem de talento vigoroso, a quem só faltara cul-

tivo, para muito brilhar. .

.

Não sei quem rae comparou a remiaiscôucia
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em que é preciso, para a vibrarão de Uiha no-

la, que se haja operado uma tal ou qual rota-

ção HO taml)or. Aquellífs duas patavras laíin s
também me avivam a saudade do medico José

Dória, do sympalliico cidadão, lalvèz o primoir©

Bumbnro volunUnio que ahi temos tido, o lio-

raeni que alir iva com sua vida ás chammas pa-

ra salvar as de nuiilos, o eximio tocador de vto-

ía conimbricense, o homem que conseguira aman-

car a asperesa dos sons do arame a ponio de

q*ie a viola nas suas mãos, as cordas feridas de

seos dedos gemiam como as da rebeca, solucx».

vnm como ellas ! Quem ha afii que vivesse cm
Coimbra, que não conheça este nome ? cerlissi-^

mamenle ninguém.

("".cm enca<le4iia(;ão de pergaminho sem desi-

gnação de log-\r da impressão nem do aonoj

dtiaf vidas dw santos nos appireceni agora ; a

de Sanlo lijnnci»^ Patn.ircha fie Con-ilaíilino-

pia, ca de S MamerU), [>ispo de Vienna. en»

Fiiinça, por í). J da> E. C. R. Parece-me st-r

uma impressão dos prelos ronimbri.enscá.

Em 1784 estamos em f.isboa, e vemos sair

dos prelos de F. L. Ameno unj bom livro de

ASriguel do Goiílo Guerreiro : Traladu da versi-

ficacm poiliiaueza. .

.

Dá roííselbos salutares aos psemio-poelas : vá

de amostra :

«Quem a testa tiver muito carnuda,

íUigosa, carregada e carrancuda ;

(,)ucm a tiver pequena e sem entradas;

'^)ue dá sem tom nem som muUaji risadas.
;,
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Que affecta andadura de dançante.

Fazendo um tom por modo de frautado,

Escutando se dá bera o recado

:

Quem fallando-Ihe em sol responde em lua,

K por mais que me explico elle jejua
;

Quem fôr soberbo, vão, e presumido,

Tolo em (rm, que um tolo é bem conhecido,

Apenas abre a bocca ou dá passada,

Busque outra occupacão assai vajada,

E fuja a quatro pés de ser poeta.

>

Assoem-se a este íçuardanapo certos loura(.as

que nós conhecemos !

Anda presa a este livro a memoria de um
formoso rapaz que foi estudante em Coimbra,

A. M. Lobão de Moraos Castro Sarmento, que

m'o oíferecoo em Lisboa. Ha muito que não sei

delle, no meo desterro.

Sem deixarmos a capital, vejamos dois livros

que aqui nos apparecem : Compendio da Grani'

matica arábiga por Frei João de Souza. 179Ií.

Novo epilome da g:^ammalica grega de Por-

to Real, 1760.

Estou a ver os meos companheiros de viagem

pasmados do raeo saber polyglota. Não, senho-

res meos. não deixo passar sem correctivo a

vossa suppositicia admiração

Eu não pescf^ mesmo nada nem de uma nem
de outra lingua. Menos bravio, o grego, con-

sente que lhe conheça as letras ; porém, do

árabe ! . . . nem patavina ! Quando por com-

pra adquiri este livro por morte do Padre José

de Oliveira, bom homem, que ellc foi !. l^ni^

i^j;o/me que andei outo noutes a d^r assaltos.
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ca, e que no lim desisti do n:eo empenho. Não
lhe metli dente : nem cheguei a conhecer a le-

tra A ! Já é ser atilado !

Acpii nos apparece de novo o capitão Manoel

de Souz.i com a tradiicção poslhuma da Histo-

ria de Theodo^io o rjrande, escripta por Fle-

eliier ad nsum Delfini. Boa linguíigcm porlu-

gueza, joeirada de gallicismos e outras cousas

feias.

Entremos outra vez em Paris uo anno de

\'^i. Na oíTic. de Jacoh Vicente se imprimio

este iivpo : Obseriacoens das mjens dus Cal-

dns da Hain/ta, por hvm cnriffzo.

Este honiiMii, (jue escondco soo nome em Ires

estrrllas, deseobrio (jiie as agoas das Caldas da

lUiiiiha curam Irinla moledias ató simplesmen-

te hehidas. Halha da medicina, que estudou do-

ze anuíts e diz :

«IVjr muito mui que os módicos possam dizer

de mim, sempre serão cidpados do (pie eu sei

da medicina, porque, so cllcs me livosscm cu-

rado das queixas, que padeci na minha mocida-

de, nunca me teria passado pelo i)ensanieiito o

estudar a medicina ; depois de dose annos de

estudo de (pie a maior parte lie imaginaria,

quis (pieimar todos os meos livros pela confu-

são (pie me causavão de achar hnma ladainha

de trinta remédios para huma mesma qu( i\a. . . »

Não é nada vnl;:ar este livro.

De Pciris eis-nos cm IJslioa :

Ih-eve Traindo da Oilhoqrafia. . ^
por João

Pinheiro Freire da Cunha, Lisboa, por A. Go-
mes, 1788. t' esto o primeiro exemplar que
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vi. Em 202 pa^iiiias disciír^a o prafossor sohre

a maioria, doixando o leitor como daiiles.

Não ha nada como o Viajar 'mima livraria.

Sem o menor iiicommodo eis-no« em Uoma, na

oílic. de Casalctli em 1780.

('ompendio espirilnal que amtem a Jaulri-

na chrislã. . . composto cm metro, por Fr. Vi-

ctor de Santa Maria, Agostinho Descalço, S.**

edição.

Este frade, no Prologo, já em versos, cxpli-

Cíi a rasão porrfue escreveo metrilicadamente, e

não tieixa de a ter :

Em verso a fiz na verdade,

Não por melhor se cnteniler,

Mas sim para se aprender

Com maior facilidade :

Porque alguns para resar

Tem grande difliculdade,

E aprendem com suavidade,

As orações a cantar.»

Tem merecimento este frade descalço: brola-

Ihe com facilidade a rima. O psalmo ;

Misarcre mei Deus secundum mxr/ndm mi-

sericordinm Inam. é vertido mui naturalmente :

«Meu Deus, segundo a grandesa

Da vossa immensa piedade.

Perdoai nje a iniquidade

Que commetti por fraqueza.»
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«E segundo a nuillidiío

Das i)ieila(le> que iisaes,

lV;t;o vos me coiKodacs

De' toda a culpa pordão. . .

«

Tonlio enconlrado vários exemplares d'esla

<d)ra iMU Évora, o (juc me leva a en-r .ser is-

• to devido aos muitos convénios (lue aqui lioj-

ve, de um e de outro sexo.
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Paris em Franca, e Lishoa cm Portugal soo

duas terras onde continuamente estamos a.entrar.

Aqui estão 2 vol. impressos em Paris, erti 1823 í

Le<i aviostlcs nnivenelies. . . por Propiac, com

estampas. Viaja-sc c muito se gosa com a leitu-

ra destes 2 vol. Penetremos na Alhambra dos

Abcncerragens c vejamos esta sala das duas ir-

mãs, que dá para o jardim de Linda^icara. Con-

ceituosas inscripçõesempuro árabe • vá de amos-

tra cm prosa portugueza saída do francez, por

clwgar a todos : Aviventa-te aquelle jardim. Ao

periurae das tlores se casa a harmonia das ala-

medas para te encantar a alma. K tu, vaso dé

encanto^ que o embellesas, tu serás comparado

ao rei que adornem cadeias de ouro e de coroas.



Na alcova d'e5:la sala vede esta inscripráo :

Tu excedes em bellèsa os Icilos mais volu-

ptuosos : são tantos os teus encantos, que alguns

te j»oderi»ffios tomar sem le fazerem (alta. E a

lua ao penetrar al«í a(jui, bem conhece que na-

da ha ([ue te egnale.

Acjiii falia a sala 'nesta inscripção : < . . . Can-

ta a gloria de ISuzar esta ohra admirável, que

attralíe amigos ao Propheta e ao Alcorão.»

listes dois volumes trazem-me á lembrança

ura homem que ainda conheci em Coimbra, Fe-

lisberto de Sousa Ferreira, pao do engenheiro

Adolfo Ferreira Loureiro, de quem foram. Con-

servo uma idpia de que este honiera leve em
Coimbra loja de livros e foi escrivão da admi-

nistrarão do concelho.

Este é um livro de estudo : Résnmé des kiS'

loires arrcientie, du moyen utfe et des lemps

modernes, por Duruy. iNão tem anno de ini-

pi^essão, graças á fraude mercantil dos editores,

que deste feitio podem impingir gato por lebre.

A phrase lembra-me o Gamões

:

Eu já vi a uW taverneiro

Vender vacca por carneiro ;

Mas não vi, por vida minha,

Vender vacca por gallinha

Se não ao duquô de Aveiro.

Coitto nbs vivérrtos ha séculos das modas dá

França, ale por cã já lemos, 'nalguns editores,

d'a(juellAã trocas. .

.

l3e Lisboa, 17So, temos aqui um cogumello

iiUerario, traduzido do italiano : NoUes Clcm^n-
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liiins, poemn cm IV canlus 'â mole ih 'CU'

htenle XI V ((nitiy<mcl(ij, por iiin aiionynto sem

yp»il<>n. Suspeito (pie seja o mesmo irathu-lor

(las Nuiies de Yuunrj, cujo nome la appareec e

iise não lembra agora. O typo litUMaríO, o es-

lylo alambicado o csdnixulo c aqiieliè a-mor ás

trovas, ás uoilcs, dcíiunciam-mc e homem. i\-ão

Jne loihe o animo o deixar de dar miia amos-

tra do pastel aos meos Jeitín-es. Diz o italiano

poeta, lambem anonyrao (tudo escuro I)

Tutto ra'avvoIgo ncirorror dei Monte

Or che notlc precipita giú brmia.

Tu consLia dei mio duol rargentea fronte

*S«tto lúgubre ^el cclasti, o lusa:

Voi, mondi crranli, c voi Soli e Comete

Alio sguardo morlal p:ú nem ridete.

A ideia, cm versos portuguezes, é aproxima*

d-amente esta :

Todo me involvo já no horror das' brenhas

Ora que a noite pressurosa desce
;

Cônscia do minha dor, a argêntea IVonlc

Sub um fúnebre véo, velaste, ó lua :

E vós, m-undos errantes, soes, cometas

A's vistas d«s mortacs não mais briltiastes.

Assim começa e assim é a traducção á letra.

E vac diz o Iradnclor : — Metlido entre os hor-

rores de uma sukdade temerosamente rodeada

de escarj)ados montes, perdido nas sombras da

noite, que com seo negro manto vem arrebata-

damente cobrir a supcrlicie da terra., bum sem
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Titimero <Iè vmcs mais fora de mim, do (jue ar-

redado do ol)j<»cU). que me kislima. . . ah ! dor

e mnqoa penelranie ! que assim era teo seio má
vou abysmnndo.»

Ou eu tenho mnií« máo goslo ou aquiiio é

podridão de letras.

Alii vôl-o eiitreíío, se gostais do írenero.

Na oflic de P«»!rov Ferreira, cm Lishoa, Miljs

imprimiu Fr. TheohaMo de Je^us Maria o Mun-
tio abreviado. . ^ com estampas. E* um ro.<umo

da Astrologia judiciaria. D-ts erífennídades^

que a Lua influe em cada fium dos doze si-

gnos celestes. . . se in.-icreve i>m capitulo, e diz

bom (lo malheiHatico Patdiíla :

«... A Lua eui Virgo cm os ditos asjicfftoá

com Saturno, tcrit o enfermo dor do \enlriculo,

e intestinos, e i>a- tea dos taos terá de lleuiuii

branca. . . » Ora esta iiilhicncia da lua solire a

Ica do ventriculo, confcs-;o que não conhecia

eu. Da iníluencia sobre o crescimenio das abo-

l)oras sabia. sim. desde creança, pelo o*ivir di-

zer aos entendidos lavradores, na aldeã da mi-

nha creação e pátria Fique se coJii elle o leitor

(pie amar o gene: o.

K' o anuo de lODj : .Miéiuo! Deslandcs im-

prime em Lisboa um livrinho de I). Fernaudu

da Cruz : Despertudo: do amur divino. . . Pa-

rece (pie se trat;i "nest(í livro de unia Irmaulade

'.re religiosas, con^aírrada ao dulcis><imo i«-

' lidio dos ahnos o Espirito Santo. Fa-/, parl-e

(l) Ifhin/io, (pie tenho.

íuco dii Soíiliddde . . . do Dcoiô Gnnçal>i da

1 ';/">•. . . \1 i"), por Fr. M.inocl de Figueiredo.,

oHii^ta de hanto AijOí'linho. Não e para sir
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posto de parte este livro, não «ó pela linguagem,

fomo pelas referencias a homens -e epochas de
nossa historia'.

Ainda de í.ishoa, em 17i9, temos aqui : Es-

cvdo impenetrável com que S. Ehiningos de

(jiismam defende a V. Ordem Terceira Mili-

tar etc , ele, por um anagramma do Anastácia

Pusym Manfredo, que n'este momento não

sei (piem foi.

E' »ni livro de polemica sobre prioridades de

Ordens religiosas, com o chr<inista, Fr. Jeroni^

mo de Belém.

E sigamos, sigamos, que emquanlo não vol-

tarem as ordens religiosas, que hão de vir, se

hão de f esto livro tem menos importância.

António iour^nço Caminha prestou .serviços

ás nossas letras. Esta aqui uma traducção que

elle imprrmio cm 1?85 : lelio, ou Dialogo so-

bre a amizade, de Cicero.

Para uns sujeitos quo não teem ainda ideias

fixas sobre o assumpto, e mars empregam a ami-

sade para humilharenj adredemente aos que a

recebem, confundindo stultamente favor com of-

fensa, este livro deve ser socialmente provei-

toso. Eu presumo que lhe conheço menos maè
A doutrina.

Vamos indo.

Ainda em Lisboa, enrlGOl, nos apparece

Jíisloria dos milagres do Hosario dn Vitij^m"^

No-<ísa 'Senhora, peto \\ Joam Robello, etc.

lí' um clássico estimado este livro que por

meia fibra foi vendibo no leilão d.? livraria Cas-

lello Melhor. Leitor, se, como cu, aspiras ã(

l?cali(icação faz o que eu fiz, Iç.
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h.(\\ú loni q leitor a Cdrttt Pjtalornl soljie n

fabrica, ileiliaiçnin e tonsufjraram do lomiito,

Lisboa, l(i76, por I). Fernando Corrêa de La-
cerda.

E' bem escripta e nella se aprende boa lin-

goagem. Foi do hòo do P.® .!// SUirques da
Çoaía, que pintava letras. ^ deixemo!-o.

O leitor pode achar nionolóna esta parte da
viagem, por não sair de Lisboa e só topar

livros ascetas. Deixe, que lá virão outros que p
não sejam. Cá tem já uni : Diccionnyio uni-
versal das moedas èlc., ele Lisboa, 1793, por

(piatro estrellas, uma constellaçào ! E* curioso;

mas a respeito das portuguezas, deíicientissjmo.

Serve, couitudo, pelo principio de que não ha
livro por somenos que seja qnc não contenha al-

guma cousa aproveitável

Ora venha cá snr. Anlonio Duarte Ferrão (P.°

João da Silva Hebello) com a sua nobil ssima

Mn(:nno)ie(i lalina poitiifjucza, qdição de 1810.
Senhor, por extenso, que o merece, e mercê,

senhoria e excellencia e tudo lhe dou gostoso,

se dou !

«Forte ad Coimbram venit de monte Novalus,

Ut màtiiculelur. Nomen, si rito recordor,

Jan -Fernandes erat. Patrcs misere, siiorum

L't post formalus Doctqr íbret honra parentuma.

Iv leitura Q^^raçadissima a deste volume. Lei-

tor, SC o não conheces, le^a-o de uni fqlcgo,

que é para jsso Pois não c ?
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«Massadam loties dezazadiimque taponis

Lauiasam xoro niiseriim, qui forte Rogiienguis

(Utforet honi-ii patrijm) nostrain parlivil ad iirbem

Coimbram. Ille viaginc in ibto multa soíírivit

Oh Crecae inxati furiari), raivainqiie tremendam

Mondego^ antes, quan) nostro iiiijare xegasset.

Conheço ahi um calouro, também de Reguen-
gos, a quem pode Irisar esta conjposiçãc».

Wais um bocadinho :

Vade zurrapam hibcre; iu taberna?

Sume sardinham, raaciemque perdes;

Leva raolrequem, cereale múnus,

Dum capis iscas.

Si cupis bogas, pete caravellara,

Tenta iresraalhum, cape camarones,

pesca gqrazes, rape caramujos

Re}ia tendens.

1



Aqui lemos em Coimbra, em 1879, o Bole-

lini de mOliograp/na Poitugneza, sob a di-

recção de Aunibal Kernaiides Tlioinaz, vol. 1.

U vol. tomou outra feição — lievisUi Jus Ar*

cfiivos Nucionaes. Chegou a pag. 2o0 c creio

que acabou. lia nestes livros ou publicação lit-

teraria curiosos escriptos, e bora serviço pres-

tava ás Jelraê poTtuguezas o seo illuslrado dire-

ctor.

Do mesmo anno temos aqui também o I vol.

do Portugal Piltoresco, de Augusio AJendes Si-

mões de CíV*ro, com raagni.íicas gravuras e ac-

1 urados artigos, sendo deiliís os mais somenos
< meos.
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No Porto, em J878, se reiíilprimio o raro

livro: Forma è vetdadciro luisl.ado dos Vri-

tileyius. . . dus cidadãos de Braga.

E' este d nuinero á de unia liiagera especial

de If cm pãpcl colorido, qiie me offerecco o

snr. J. A. Castanhoiia, fícrente da liinprcsa de

obras clássicas illiiòtradas. O a^siimplo não é

convidativo, a não sor para ali,nmi leitor que

(jueira esludar os costumes sociacs portuguczes

nestes pri.vilcgins, coiísa seiíipre odiada.

Entremos em Lisboa em lS7á. — Nodurnos^

de Gonçalves Crespo. Ilica edição, editada por

Avelino Fernandes. •

l\arece-me que ainda d conheci erti Coin]J)rà,

ao talentoso poeta, áo esmerado mctrilicador.

Que bellesa de versos ! que harmonia ! que liri-

goagera ! E' um eslar-sc preso )ior vunlade,

como disse Camões ao fallardo amor, lendo es-

te livro. Não conheço nielliores soneíos; sâò

óptimos os de Jdão feiilia e de Anlhero do Quen-
U\\ mas os de Crespo são bocagianos, são per-

feitas composições. Quer o leitor uma amostra

das be Ilesas deste malogrado raoço^ tão anté-

tempo roubado á vida '?

Teos olhos, é robusta créátura,

O' filha tropical !

Relembram os pavores de uiíia escura

Floresta tropical.

Es negra, sim, mas que formosos dentes,

,
Que- pérolas sem par

Eu vejo e admiro era rúbidos crescentes

Se te escuto fallar

!
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Tco ctírpo é forte, elástico, nervoso.

Que doce oiiduiação

Uo too andar, que lembra o andar gracioso

Das onças do sertão I

Isto só e uni trecho da i^egia.

Toda a composição dá â lembrar o que já

Camões dissera de buíra :

Prelidão de amor.

Tão doce a tigura,

Que a neve lhe jura

Que trocara a cor

!

Este sim, que e livro para b leitor ler de un:

fôlego. Leia o, emquanto converso com um ami-

go, que não quiz viver mais, o dr. A. F. Si-

mões : Inlrvducção á urc/ieoloffia da Peninsu-

Ui ibérica, Lisboa, Livraria Ferreira, 1878,

com gravuras.

Trabalho dos mais series que ahi se tem fei-

lo nos nossos dias, é este, do infeliz Simões.

Se o leitor gosta de tiabalhos sisudos e con-

s'jienciosi.s sobre esta ordem de estudos, não

deixo de ler tal iivro.

E\ o anuo de 1770 : Memorias históricas do

miniderio do púlpito, de uni nosso conhecido,

o sjbio Cenáculo. Neste volume, como nos Cui-

dados lillerorios ha uma erudição pasmosa, to-

cam se assumptos variadíssimos.— «Sabia mui-

lu, ouvi eu um dia a A. Herculano, na Biblio-

tiieca de E\i:^, tUas defendeu a Apparição!...»

A leiída famosa atravessara se na garganta do

uraude historiador e não havia passar d'alli

!
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por mais esforços que lizeran) os paniphlelarios

ianalicos ! Kstc volume loi do Bacharel A. J.

Pereira -Alho, que já não conheci em Évora.

Chegámos a Lisboa era 1870.

Aqui está ura livro de grandíssimo Irahalho

de investigação e de escnpta : Descripção his-

torica das moedas romanas. . . do rjabinele do

snr. D. Luiz 1, por A. C. Teixeira de Aragão.

Sc algum de meos companheiros de viagem

quer ter alguns conhecimentos sobre esta espe-

cialidade, aconselbo-o a que leia os estudos pre-

liminares deste verlume, (juanda se não sinta

b.istantc forte para debelar 040 paginas. A pos-

se socegada e pacifica que tenho deste livio

devo-a a olFerla de seo indefesso auctor e híco

amigo.

Dez annos depois, sem sairmos de Lisboa,

encontramos este livro : Os Lusíadas. . . Typ.

de Castro Irmão. E' a rica edição do Gabinete

Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro, feita

para commeraorar a morte de Camões. Haraa-

Iha Ortigão discursa benr n'este livro sobre a

lienascença e os Lusiadas. Pedi este livro e

derara-ra'o Que dizer mais delle ?

Que tem um rt^rato do poeta caprichoso, co-

mo lodos, o frontispicio da edição princeps e

vinhetas accuradas.

Trabalho valioso c o primeiro no género en^

tre nós nos apparece agora aqui : Descripção

geral e histórica das moedas cunhadas cm no-

me dos reis, regentes e governadores de Por-
tugal, por A. C. Teixeira de Aragão, 1874. Já

mede 3 vol- esta obra monumental e não está

completa : falta o 4." valume : moedas do Bra-
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zil. Alguns trabalhos tínhamos sobre o assum*

pto ; mas (lelifientes, incompletos, aqui e além.

Esta obra importante não é nem pode ser a ul-

tima palavra sobre as moedas porlugnozas ; por-

que ainda ha muitas inéditas e outras poderão

apparecer, que venham ou esclarecer alguns

pontos históricos ou oITerecer novidades era no-

vos lypos. Também é oíTerta de seo ilUistrado

aucíor.

Entremos agura no Porto, meos companhei-

ros de viagem, em 17Gi. Francisco iMendcs de

Lima imprimio 'neste anno a seguinte : Hisio-

ria da acução do vixmdo conforme as idea^

de Moizes e dos Filósofos... pelo P. iManoel

Alvares, oratoriano. li' estimado este livro. Nel-

ie se encontram todos os syslemas da creação

do mundo desde Moisés alè NeN\ton. Termina

esta obra por combater os preadamitis. Antes

de Moisés não havia mundo, entendem ? E' for-

te teima a de alguns escriptores quererem de-

cidir pontos que não entendem í Ah ! bom To-

lentino ! Não os esqueceste :

Proraplos altercam, promptos contendem,

Promptos decidem do que nada entendem.

Aquillo é orgulho 'nelles : não querem con-

lossar que não entendem. Pois confesso-o eu

agora, e quando vollar a Inquisição accrescen-

larei, para me queimarem, tudo quanto quizc-

rem de mim. <

Sc Pio IX não fora João Maria Mastai Fer-

rolli, cu diria que elle oíTerecera este livro a Ei-

íevão José liaposo Marrecas cm vista disto :
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Esta Obra he de — por /\nlcnío Fadre Saii-

lo, em 3 de Aíjo.úõ de 1854
Comprei o 'numa loja. de mercearia, onrle,

sem capas, já estava condeninado aos embru-
lhos de cominhos e pimenta. Sjgamos.

Deixemos o Porto e ent;'eirios 'nesta Kvorn,

em nOO, á justa' J.á aqui entrainos 'neste ari-

no, se me pàq engaiio. J)a oílic dá Universida-

de sae esta i^uliítfaçam de Ági/ravos e coufu-

sam de vingativos, pelo jesuíta Jojun da Fon-

seca, que Deos tenha em sua santa guarda. E'

este um livro asceóico, mas clássico, como to-

dos os de^te jesuíta. Se algum d'* vós tem a mi-

nha paciência, leia-o ; mas náo por meo con-

Volvamos a Lisboa em 1781 : IdyUios e poe-

sias pastor ia de S. Gf^sner, por J. F. de. A.

Freire Barbosa. Qijereni apreciar o traductor ?

Ahi vae :

«Já do sol os primeiros brandos raios

Vinhão dourando o cume das montanhas,

l)'outono um bidlo dia annunciando;

Quando Milon se' jmz tá sua janella :

H^ilhava o sol por enl^"e as verdes ()arras

Puj4 viva esmeralda misturada

De amarello e purpúreo, ia formando

í'or cima da janella uma parreira

pe Tolhas que agitava docemente

Dos ventos da manhã o brando sopro :

Fsiava o ceo sereno e socegado

;

Cobria o valle todo um mar de névoas
;

Do seio deste m;ir se levantaram

A' luz do bollo sol, como umas ilhas,
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As collinas mais aUas. e elevadas

Com as suas cabanas fiimor^anies,

E do outono o variado adorno,»

Ahi tom o leitor uma amostra : se gosla áâ
género,, é ler, ler. V

Entremos nós agora na Imp. real de Madrid
em 1600 ? Entremos : Dicfmnenes dei PadrQ
Suitm Evsebiu Nierembertj . . .

Ha muita gente ([uo não lô e devia ler esle

livrinho.

Dos estóicos ha 'neltc máximas aproveite-

veis ; vá do amostra : Poso bien iienen tas ri-

quezas, piies son oçâsion de mal : Imen peli-

fjros de La vida, p cuidados en ella : fiari-

quean guslos ai apetilo, dan maleria a los

vicias. Pretendidas, inquietam ; poseidas. .so-

bresaltan ; perdidas, Iduliman »

E 'neste assumpto soheja-lhe boa doutrina :

a Quando iw se puetlcn remediarias cosas,

refnediale tu, soserjando tu enojo cnn el des-

precio, de la cosa en que sncedió. . . »
'

Volvamos a Lisboa, que da llospanha nem
coslíimes nem ciúmes.

'

Imprimo SC cm 1839 uma nova edição da
Vida de D. João de Castro, por .í. F. d« An-
drade. Que dizervos deste livro ?. Tem sido ta-

xado de estylo alamhica(ÍQ pòi- un^s e de sim-

ples por oulrí)§. liu aclio-o bem escripto. São
bem pintadas 'ne.Ho as proezas hercúleas de nos-

sos a\ós no oriente. Este c (tos (pio valem mais
polo feitio do que pelo volume.

E cá temos outro nó me.smo caso sem sair-

mos de Lisboa. Eurico o Prei>bijtero, 1844.
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Mais nada; singelo no liliilo como seu auctor,

A. Herculano.

Ha quantos annos li- eu este livrinho! Nem
eu já sei

!

As niedilaçõos do I^iesbytero de Cartôa, a

batalha das margens do Clu-yssus, o cavalleiro

negro, o sonlio de Hcrnicngarda na gruta de

Covadonga, tudo bello e formoso!

^«Dez annos f Sabes tu, Hermengarda, o quo
ó o passar dez annos amarrado ao próprio ca-

dáver ? Sabes tu o que Scão mil e mil noutes

Cvonsuramadas a espreitar em harisonte ilhmita-

do a estrella poiar da esperança, e quando no

fim os olhos cansados e gastos se vão cerrar

na morte, vêr essa estrella reluzir um instante

e depois tomhar do oco nas profundezas do na-

da ? Sabes o que é caminhar sobro urzes pelo

caminho da vida, e achar no fim, em vez da
marco milliario onde o perigrino de tréguas aos

pés rasgados e sangrentos, a borda de um des-

penhadeiro, no qual é força precipitar- se ? Sa-

pés o que isto é ? E' a jninha triste historia ia



Sciu sairmos desla Évora al)a>(;Hla de vido-

lias e de uusli alias e de muitas to ii?as mais,

lemos aqui um livro que llie respeita, nascido

cm 1570 em casa de A. de Burços : Hislo:ía

da antifjuidade da cidade de tAiora feda per

meeslre Andree de fíeseende, renovada cm Lis-

boa era 1783, conjunctamenle com outros es-

criptos coDcernentcs á dilecta de Sertório, st ve-

ra at fama: CuUeçam dos auiigvidades de

Euora.

E' esta uma edição promovida por Farinha,

([uc bons serviços prestou ás letras.

André de Resende foi homem erudito ; mas
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creio, por (im do vido, qiie eslaria monoraania-

(-0 (la iinliijitidtide, que nem de outro modo se

explicará a mais (iiie aíTectada oilliograpliia :

, ctembrame que b'iisando eu ha mara a V, A.

en Âlmo iii, odtiou vossa A. para o arcebispo

de I isboa, & pergiintoulhe cjiiem eu era, k tor-

nandosc a ii>i, me dixe que lhe perdoasse qiic

hie noii coyíiosccra.» Ii(c.

O lallar deslc livro lraz°me á lembrança um
iserviço que cu líz na camará, qnando vira para

kvora, ordenado por um dos presidentes de mais

saijerque eJla tem tido, o snr. dr. Manoel Vian-

na. Taxado de inulil por alguns, que lá lêem õ

jeo modo, de ver as cousas, o serviço tem ser-

vido depois e ha de servir aos estudiosos, E
mais me aviva, o demónio dó livro, um caso,

que vou contar : Deixara cu tudo afrumado e

ealídogado, quer dizer ; os livros do cartório,

com mcudas indicações do logar (\uo occupavam
nas estantes. E vae passados annOs chega sé a

n.íim um empregado subalterno da camará e diz-

hie que uma sorte de zotc, que lá havia, me
communicava o desapparecimento da Hisloria

da antiguidade de Évora, {\.^ ou 2.» edição)

e que desse cu explicações.

Gostei desta cousa e fui logo esclarecer o

iiiyope, em latitudinal sentido do termo. Abrio-

se o catalogo e procurou-se o verbete relativo

ao livro. Lá estava, indicando um ponto da es-

íafite. O homem nem este verbete achara, na

^ua myopia! O livro não estava onde eu o dei-

xara.
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Mas . . . parece que eu sabia mais do que o

sujeito 'naquellas matérias, e tombando uma fi-

leira de livros pequenos, postos á frente de uma
prateleira, vi dentro o volume tombado e cober-

to de poeira. — Tome aquelíe livro, limpe-o,

leia-o e veja, veja bem de futuro — lhe disse,

supponho. Ao meo amigo Soure pedi no dia se-

guinte que me aítestasse o que entendesse, pa-

ra que não mais os seos subordinados me vies-

sem pedir livros. E adiante, adiante, que o de-

funto pode estar ás escuras sem que preciso se-

ja gastar cera cora elle.

Apparecem-iios aqui os Séculos da religião

seráfica, de Fr. Apolinário da Conceição, 1736.

Eu li este livro ; mas entendo que não devo

offerecel-o ao leitor, como delicioso manjar.

Foi este livro com outros muitos que comprei

a uma velhinha de raáos bigodes, ha pouco fal-

lecida, do padre J. F. Farto, que já não co-

nheci ; mas que teve bom gosto, instrucção e

mão génio.

Entremos aqui no Porto em 1775. Emquanto

Lisboa desaba e arde imprime-se este opúscu-

lo : O Arrependimento ou confissão publica de

Voltaire, por um anonymo. Este escripto é um
escarro expectorado cora violência do peito de

algum ichacorvos contra o grande ettcyclope-

dista.

Visitemos Paris outra vez ; Dictionaire his-

torique. . . des femmes celebrei, 1769, 3 vo-

lumes. Aqui tem o leitor arrebanhadas as mu-

lheres celebres do mundo. E' um par delias!

Talyez que seo numero possa offerecer uma an-

ti these das onze mil virgens de nossa religião,
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excluindo alguma destas (jue íigure no Diccio-

nario. Lá eslào todas as heleras da Grécia, to-

das !
*

Volvamos a Lisboa cm 1845.

Viimeiro ensaio sobre a hiUoria lilleraria

lie Porlugal, por Francisco Freire de Carvalho.

E' uma tentativa erudita.

Desfolha uma saudade sobre uma campa, mal
cerrada ainda, a rccurdacão d'esle livro. OíTe-

leceu-nro cm Coimbra o dr. António da Cunha
Vieira de Meirelles, o primoroso e elegante pro-

sador, que toparemos em nossa viagem.

Da typ. Maigrense, cm iB22, saio um livre-

.
CO ({uc aqui nos r.moslra o auctor- Luiz Mar-
ques, oraloriano de Lstremoz : O Grilo da Vo-
õade. . . contra as máximas pseudo caUioiicas

ele. O deputado Vicente António da Silva Cor-

rêa apresentou ao Augusto Congresso Nacional

o ms. deste livro
^
pedmdo licença para lh'a of-

íerecer e imprimir.

A Commissão Ecciesinstica cm 20 de maio

de 18il commnnica ao padrC que como está de-

cretada a liberdade de imprensa, e feila a lei,

que a regula, julga desnecessária esta licença

^

por ísw mesmo que o supplicanle tem a fa-
culdade que a lodos compete, de fazer impri-
mir as suas obras e dediccU-as a quem for da
sua vontade. Assignam este parecer Ignacio

Xavier de Macedo Caldeira, Ignacio da Costa

}Jrandão, José Vaz Velho, Bernardo António de

l'igueiredo e Joaquim Guilherme da Costa Pos-

srr. Lm académico conslilucional louva o pa-

dre ;
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«DiíTunde, ó Philolheo, hrilh.antcs luzes

Do teo sublime, c delicado cngenlm.

Se bom aos leos, presla á humanidade

O lume, que o rigor de um falso zelo,

Qne o sagaz fanatismo, ha mnilo, rouba

(Contente de viver entre a ignorância,)

Do vulgo aos olhos que o merece, e exige.»

Este livro é modelado na Tenlaliva Thcolo-

gica, do padre A. Pereira : por isto já o leitor

conhece o sco préstimo.

Em 1734 imprimio Domingos Gonçiilves es-

ta Carla Directa para um peccador comer'
tido, etc. por Soffronio Ferraz Scpedas... O
assumpto resalta do titulo. Do paragrapho 111 so-

bre o amor próprio^ diz o Suffronio «Saiba

V. m. que hum homem, em (jueui o amor pró-

prio domina, he ladrão, que. . . Iodas as cou-

sas furta para si. . . Siiuilliantes ladriícs sem-

pre são pobres.»

Qual historia! snr. Sepedas : consulte a al-

guns e verá destruída a sua doutrina, sen» ficar

pedra sobre pedra no seo arrasoado, e se vol-

tar a apparecer-nos venha mais castiço na fhr-

raa e tire a cai aça dos Soffionios.

Entremos em Évora agora, na terra onde vi-

vemos eu e muitos de meos leitoa-es. .'Xinda aqui

se imprimiram livros cm 1G72 na Imp. da Uni-

versidade : Breve appnrellw. . . para ajudar

a bem morrer hum (j/irislam, etc, pelo pa-

dre Estcvam de Ca>tro, da Companhia de Jesus.

Ainda se estudava portuguez 'naquelle tom-r

po, e este padí-e não escreve mal. Eu dispenso

a appliiáção do assumpto, c creio que ncnhuni
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dos nieos companheiros de viagem se deseja U-
zer uso delia.

De Évora passemos a Lisboa era 1683. Me-
dilaçoens da gloriosa resiirreiçam de Ckrislo

Senhor nosso .. . por Bartholomeu do Quental,

oratoriano, natural da ilha de S. Miguel. E'

clássico este padre Quental e deve ser lido de

quem gostar do assumpto.

Traz-me este nome á lembrança o dr. Filip-

pe do Quental, Lente de Medicina era Coimbra,

e o do sobrinho Anthero, n^embros da família

do bom padre Bartholomeu. São amigos que não

vejo ha muitos annos, e 4c quem me 4embrí)

saudoso

Digam-me se já toparam mais engraçado con-

versador do que Filippe do Quental ?

Também aqui está outro livro do mesmo pa-

dre : Meditaçoens da sacratissirna Paixão e

Morle de Cfiristo^ 1734. O mesmo assumpto ;

o mesmo estylo.

Ainda era Lisboa, em 18J5, se imprimiu es-

ta 7.* edição da Taboada curiosa etc, de

João António Garrido, que teve grande voga.

Discursando o Garrido sobre syrabolos dos

números desde 1 a 12 lembra coisas do arco

da velha. Noraea os sete sábios da Grécia 'na-

quelle numero, e apresenta todas as divisas ou

empresas de cada qual em laíi.n5, coisa que me
não lembro de ter visto 'noutra parte : De Tha-
les — Nosce te ipsum — De Pitaco — Provi-

dere oporlet — De Bias — Omnia mea rn.ecum

porto— De So\on—1)1 médio consislil vi^ius—
DeCleobulo— Ortjnes beneficiale— Ue Chilon—
Ne aperias arcana aliena— De Piandro — Ni-
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hil nimium cupins. Esla iillima divisa seria la

para o sábio, que h"'je não se faz caso delia.

Para terminar o passeio de hoje e sem sair-

mos de Lisboa, vejam este Exemplar Pulilico.

etc. , ideado por um outavo nelo do rei I) Pe-

dro í o (lo azorrague, Fr. Henrique de Noro-
nha, em 1723.

Que livro e qwe lingoagem !

€ Mostro em hiima vida doutrina para as ou-
tras, resumo em duas mortes desenganos a muy-
ias vidas : escrevo daqueile Principe, que loy

tocha aceza na escura vida do sceptio, em que
tropeçarão tantos, porque caminharão ás escu-

ras, daqueile Uey, que {^linou com o líibyrin-

tho de huma Goroj, em o qualnão poucos tem
perdido o passo ; daqueile Porluguez Monarca
único em os acertos, ccrmo em o nome único :

esie foy Pedro » K que tal !

Eis a decadência das letras portuguezas em
pleno vigor.

Fuja (f leitor, como en, desta emhurilhada, e

busquemos porto mais saudável de lepra litte-

raria.



Comecemos hoje este passeiq entrando em
Lisboa, em 1741.

Miguel Rodrigues, ímprimio : InsliUcçam que

o conde de Vimioso Dom Joseph Miguel de

Portugal dá a sen filho D. Francisco... E'

esle um bem estriplo livrinho do historia, res-

pcilanttí aos Vimiosos, que atlingiram prepon-

derância grande em Portugal c hoje. . . ou não

vivem, oujiizem para ahi decahidos c a|>eados.

Da Casa de Bragança, (|ue, por fortuna de todos

nós. ahi nos rege e governa com acerto, em
que pese a republicanos, socialistas, ronmiunis-

tas e nihilistas, descendem os VjmiQsos. O marr
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tjuez de Valença primogénito do prirrieiro dilqiie

dé" Bragança gerou a D. AÍTonso de TorlUgal,

que foi bispo de Évora, e este, antes de se or-

denar, gerou ao primeiro conde do Vimioso, D.

Francisco, e a outros filhos Já vi ura livro de

historia, moderno, de uni littcrato ministro que

pôz alguns pontos de admiração ao facto do

bispo viver com seus filhos nos paços episcopaes

de- Évora. O escândalo existia se fosse sacrilega

a bastardia ; mas parece que não : é só bastar-

dia a proveniência dos Vimiosos, como a bri-

gantina, e centos delias que por ahi temos tido.

Chegámos neste momento a terra que não

linhanios visto ainda : Houen, em 1779: La
iknriade, de Voltaire, 2 vol. com estampas. Os
francczes não primam por haverem escripto poe-

mas épicos ; ainda assim, este passa por não ser

muito Jiiao, «iendo o primeiro dos seos. Tenh<)

uma ideia de que já para atii anda escripto em
l*ortuguez, não sei se bem se mal.

« je chante ce Héroa quo régria 3ur Ia France,

Kt par droit de conquête,et pai droil de iiaisíance. . . »

Assim começa, como o leitor se recordará.

Fique-se a lel»o algum que o não conheça.

Entremos no Porto em 1808: Memorias de

Fr. João de S. Ju^eph Queiroz, bispo do grão-

Pará, com uma introducção de Camillo Caslel-

lo Branco. Bom trabalho o de Camillo ; curio-

sissimas Memorias as do bispo, que caio nu des-

agrado do Pombal. Apresenta-nos uns versos

do Padre António Vieira, que são, em verdade,-

um monstruoso aleijão. Vá de amostra :
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«Tu, que era cothurnos doiro apanlufadít

no tribunal do paro de Helycona

és alimária branca de Hypocrerie, .

'

{irepara-mé uma cylhra cora balona

que eii lião sou o Bandarra

que entoe vaticínios á guitiirra.

Quero uma voz de freira,

Tão suave e tão doce, que a cald&ira

do grão Pêro Botelho
' mitigue como íet de Thracia o velho,

que todo o bem casado e todo ò amante

revendi cou cora lyra resonante,

e a defunta consorte

dos fedorentos cárceres da morlé.»

Fedorentos versos são os do Jesuita. Serraõeá,

diplomacias, sim ; versos ? ! . . . outro oflicio.

As Memorias do bispo têm revelações e ane-

doctas históricas rauito interessantes,

E' livro para se ler.

Sem deixarmos o Porto, em 17S3, na oílic.

episcopal iraprimio-se : Manifeúo em tudo ver-

dadeiro contra vidro em tildo apparente etc.,

etc. e etc, pelo líienos.

Questões fradescas. Fr. Manoel de S. Daraa-

zo foi d pae da creança. Andou por mãos de
hescios, e para mira é lubin/iO, só apalpado

:

este livro lie de albert Luis quem ho axur lio

torne a dar senam ao inferno ira parar. Fu-
jamos d'aqui ás sete partidas, leitores.

Entremos agora em Lisboa em 1759. Está
aqui um sujeito que ainda não encontrámos, ves-

tido de palhaço, com este nome Silvestre Sil-

berio da Silveira e Silva, e cora este livro,
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DfTerecido a Santo António : Infermidndes í/ú

Lmgua ete. Parece ura livro de medicina, e

não ó. O ineo nobre amigo J. A. de S Telles

de Mattos, que nos diz adeos com a mão fecha-

da, lambera assim o entendeo, ao catalogar os

mss. da Bibliotheca de tvoía, arrumando o ms.

desta obra, sem lhe lôr mais do que o titulo,

para a secção das sciencias ! Eu não me devo

admirar : considerou aquillo uma corcunda^ e

vês ahi está ! Pois saiba o leitor que esíe livro

ensina, milito a lingiia portugueza
;
quer ver so-

bre a letra A ? o que vae de phrases ?

— Andor á gandaia — Andar á 7nalróca —
A^s alenças— Arreganhoii-lhe os dentes—Atra-

]>al/iou-me o capitulo— Ad<>nde punha os pés

punha os narizes— Anda com a barriga á

bocca— Afincuu-lhe quatro lambadas— Aba-

na gallego, que não e para ti. Ele.

Leiam e estudem, se lhes apraz, que eu vou

seguiúdo, depois de vos dizei' que este livro foi

Da Livr.^ de N. S. de Jesus de Lx.^ c m'o

veudeo o A. Rodrigues, do Pote das Almas,

em Lisboa.

Estamos em Coimbra cm 1867.

Da Imprensa da Universidade sae este li^rò

excellcnle : Guia histórico do viajante no tíus-

%aco, por A. xM. Simões de Castro. Para o que

não quizer ver a famosa malta só com os olhos

do corpo, e delia quizer conhecer a historia cu-

riosissima, é indispensável este guia.

Vejamos ainda, antes de deixar esta cidade

de letras c de n5ò poiicàs .tretas, lambem pre-

cisas, este volumesinho : O CasleUo do Lago,

poema de J. M. de A. Teixeira de Queiroz. \}\i
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b auclor no Prologo qiie «a histoíia do desetí-

volvimenlo do espirito humano neste século,

íque por nós vae passando, é a historia do

ylagiarismo da antiguidade, d

De accordo. E' um romance de amores, mo-
dellado nos Ciúmes do Dardo, de Castilho.

Quer algum de meos companheiros toraar-lhe

o pulso?

Abrartios do acaso. Carito T :

«Vae 'nalta noite em paz calado e Ifislé

O Caslello do Lago. Escuras sombras

Tõldão todo o horisonte ; e 'nalta torre

Nem pião negras agoureiras aves ;

E o gálio velador nem canta ao longe

Nas horas mortas ; ei de argêntea luá

Mal se vé o clarão liízir nas trevas,

Gomo na terra lacrimal das campas

Entre Uleiras de mirrados craneos

Arde em noite sombria a luz funérea

De tocha sepulcral. Nem um só eceo

Que alerabre vida. . .

»

São bons versos, como vê o leitor, e recreia-

se a ler este livrinho, se quizer fiizel-o.

Bondd sunt,jusiíG sunt. Volunius eas per nos

et per sémen nostrum posl nos. Quem riâtf'

lembra logo as cortes de Lamego, falsas como

Judas? Vem no começo de um livro que aqui

nos apparece sem rosto : SJaior triumpho da
monarchia Lusitana, por P. de S. Pereira.

Não é vulgar. Defende quantas patranhas hos

conspurcara a historia de Portugal. Se gostaifi

ieiam, que eu vou seguindo.
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Entremos agora no Perlo em 1882. Nitrco^i'-

ro5, por Camillo Castello Branco, 2 vol.

A Anloniu Francisco DnnUa teslimunho ih

velha amisnde C. Caslelto Branco. Esta dedi-

catória ponho eu aqui e mostro-a a meos con^-

panheiros de viagem, mui de pro|jasito por fa-

zer zangar aos homuhculos ignorantes que me
faliam nas tesouras com que cortei cabellos a

estudantes em Coimbra, crendo vilipendiar me,

os míseros ! Cá estão ellas ainda sobre a mesa

em que escrevo, para os tosquiar, quando pre-

ciso for.

liei de conserva! as sempre e legal-as a um
filho limpinhas de nódoas,

Tomara-me eu no tempo em que o grande

litterato, o poligrapho famoso me entrara em
casa por me conhecer I Já lá vae um bom paç

de annos.

São os Narcóticos dois formosos iiyfos de his-

toria e de critica litteraria, escriplos com aquel-

le sal altico (jue só Camiijo possue entre nós.

Quem maneja e vibra melhor a fina salyra ?-

Quem descreve com maior brilhantismo um ca-:

racter qualquer ? Quem, mineiro do passado,

nos tem posto á luz do dia tantos Ihesouros

ignorados? Eu, por mim, confesso-me esponta-

neamente admirador e discipujo do grande ro-

mancista.

Qi|em agora nos apparece aqui ! Um caracter

synípathico, um portuguez ás direitas, o gover-

nador de Alfaiates, Braz Garcia de .Mascarenhas,

com o seo Viriato Traijico, IJsboa, 1846, 2-

vol. com estampas.

Tem a critica cm segundo logar este poema.
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Será este logar o que lhe pertence, pois nasceo

sol) a influencia de signos castelhanos, que não,

são bons. Mí^s qup de boliezas h-i 'nelle í Veja

este cão da Serra de Estreita, e diga-rae se não

está bem pintado ?

alargo de espadões, de olhos caiMDvudq,
Rasgada a bocca, orelhas derrubadas,

Ventas negras, focinho cabelludo,

Beiços caidos, garras encrespadas,

Formidos pés e mãos, corpo, membrudo,
^ccco nas ancas, gordo nas queixadas,

Curvas unhas e dentes, rabo grosso,

Grosso e curvo nos lombos c pescoço. >

O leitor que tiver coragem para ler com at-

lenção este poema, ^a de tirar delje o proveito

que -eu tirei, que não foi pequeno.

Termine o passeio d'hoje nas masmorras odio-

sas de S. Julião da Barra. . . Está aqui um mai

salvo da destruição em uma mercearia da capi-

tal, e que p,e,m duvida foi escripto nas casama-
tas da Torr^.

Começa por unia CaVl,<^ de B. Pinto, datada

da casa-mata n." 6.

«Ainda vivo, meo bem, respiro ainda,

I)'Allropos férrea mão respeita o fio

Ou(^ premie a amargurada vida minha.

Ha males mais cruéis que o mal da morte.

Ktc. São escViptos estes versos desde 18 2 vi

a 1833. Na Ihsluri". dos Pre^^os da Torre de

S. JiUião da Barra, de liaptista Lopes, não
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lia memoria de B. Pinto, donde me vem aa

espirito a ideia de que esle volume seja com-

posto de composições de diversos presos, reuni-

dos pelo Pinto. Os erros de escripla a isto me
persuadem. Tem composições bem acabadas,

sonetos, motes glosados, cantigas e outras cona-

posições.

Em 25 de Fevereiro de 1833 termina o aur

ptor no fíevelim grande um soneto :

«Os meos dias vou passando írislomenle

;

Porém o fado me diz — tem consolação,

ÍJm dia feliz serás, e brevemente ! ! I

O preso já antevia a rederapção !

«Em 24 de Janeiro, abrindo-se a janella da

fíevelim pequeno e havendo permissão de fal-;

}ar aos visiuhos : ,»

:; Sócios, irmãos e amigos, que o destino

tiigou nos corações, ligou na mente,

Parabeps vos envio, amiga gente,

Dos áureos hens que prévios imagino.

fja infausta lyra os sons d"espaço afino

Squs que inda a custo ensaia a mão tremente
\

Da rasão poderosa a força ingente

Quer Roltar-se do estorvo ^iamanlino.

Nus, invisíveis d'nnles, condemnados

A gemer, sem fallar, e a só gemidos

Por entre ferros exbalar gelados
;
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K(5s, sub térrea mansão Innto opprimidos,

Já presagios do bem, já bcas gosados

Em vos hoje sai^dar temos vencidos.

AveriguíjJo que sejaii^ inedilqs estes vcrsQs,

v*lia a pena publical-os como documento come

prpbalivo tJQ despotismo 'naquolle tempo.
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Eis-nos outra vez em Paris, em 1775,

De la connoissance de rhomme, etc. poT

Jonnet. 2 vol. Ainda é obra bem peosada e cu-

ja leitura aproveita. Yíncula-m'a á livraria õ

meu amigo Luiz José da Costa (o Janota) que

delia me fez presente ha ja annos. Luiz da Cos-

ta é em Évora ura benemérito da TiUi"?:

accode aos necessitados, seive a tt-Jos.

ber ? Sabe tudo quanto se passa 'nesiâ eiiàdo.

De imaginação viva, não é raro perguníarmcs

lhe por uma cousa e responder-nos de outra.

Eu creio que ninguém é mais popular na cida-

de e mais influencia tem nas ciasses artisiicas,

e entrada nas aristocráticas. Prostra-o a doem*

ça n'este momento . . . Deos o mIt« l
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Vede agora de Lisboa, em 1703, o SaniUa^

rio Mariano, 40 vol , por Fr. Agostinho de

Santa Maria, natural de Estremoz. Obra indis-

pensável ao Pregador portugiiez, trata, como c

sabido, da historia das milagrosas imagens de

Nossa Senhora não só no reino mas nas coii-

quislas (nos roubos.) E' uma manta de retalhos

este meu exemplar. Deo-me O vol. 6.** o meu
amigo padre Miguel Belém, que me despertou

o gosto de completar a obra comprando aqui é

em Lisboa os restantes volumes.

Tem muita historia pátria esta obra, que ô

valiosa e estimada.

De 173á em Lisboa, temos aqui o Itinerá-

rio da terra santa, de Fr. Pantaleão de Aveiro.

Rosto e licenças rass. por mim era Coimbra,

tjuando ra'o offereceu ilm desditoso ilheo, mor-

to no ultramar, na qualidade de Secretario de

lim governo, não lembro qual, Felisberto Bet-

tencourt Miranda. Moço intelligente e engraça-

do, depois de se formar em direito, andou por

Lisboa advogando, desgostoso, chegando a dizcir

que havia de ir mais cinco annos para Coimbra

para se desformar

!

Parece-rae estar eu a ouvir recitarem Coim-

bra uma quadra que elle improvisara ao ser re-

provado em Introducção :

O Doutor Mais reles

E o Alves Pencão,

Reprovam F'lesberto

Na Introducção.

lá não vivem os dôi.s : o meu particular ami-
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go Â. da C. Vieira de .Veirelles e Francisco An-

tónio Alves, (o Alves Penca, como o appellidá-

vam pela grandcsa do nariz).

(3 merecimento do Itinerário é bem conheci-

do para o encarecer aqui. O que não poder via-

jar alé á Palestina mella-se 'neste iiTro qué lá

vae ler direitinho, como eu já fui.

Aqui temos a celebre Deducção cfironologi-

ca, dada á luz por José de Seabra da Silva, em

1768, cinco volumes cora os das Provas.

Como é sabido, esta obra c uma derrocada no

ediíicio dos Jesuítas, que assoberbou o reinb

com seo poderio, para desabar ás catapultadas

do marquez de Pombal. E' obra de graudissi-

itia lição.

Segue-se a Jornada de Africa de Jeronymo

de Mendonça, impressa em Lisboa em 1785 por

diligencias de Farinha. Como o titulo o deixa

presumir é a historia da expedição de D. Se-

bastião e do seo funesto desenlace. Milhares de

mortes e de capliveiros, a precipitação do domí-

nio castelhano, a occasião próxima do patentear

a corrupção que lavrava era todos, maiormenlc

nos grandes da nação, sem exceptuarmos senão

raríssimos, como o conde do Vimioso, e Scipião

de Figueiredo, que seguiram o pendão do lilho

de Violante Gomes, que se não vendeo porquê

o não quizérara comprar tão car© como elle que-

iria ! Uma épocha de podridão social.

Entremos em Coimbra, em 1823 : Discurso

filosófico. . . sobre a Liberdade húniana ele,

por Manoel Pires Vaz.

E* lira escripto ullrariíòntáqo, cdmo 05 ^
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muilos. A leitura dclle nem fez bem nem mal;

Fiquei como dantes.

Sigamos para o Porto era 1887.

I)a typ. de F. P. de Azevedo sac este : Não,

resposla nacional ás prelenções ibéricas, por

A. Pereira da Ciínha. Evoca 'neste livro a his-

toria pátria o aiíclor para a animar á reacção

contra ibéricos

:

«Ainda cá temos as cicatrizes da algema
;
por

vontade nossa, não nol-as hão de fazer sangrar.

«Vimos muito de perto a cova fiara que nos

deixemos agora sepultar sem resistência. ;

.

«Unidos, nunca, alliado*, stfmpre.»

Eis a synlhesc do livro erudito.

Devíamos ter visto ha poiico este livro : Cont-

pendio histórico do estado da Universidade dè

Coimbra no tempo dos Jesuilas etc, Lisboa

j

1772.

E' obra da Junta dè Providencia Lilterariúi

creada por D. José, e de que faziam parte Ce-

náculo e outros. Mais pancadaria nos Jesuítas e

nos seos methodos de ensino. Quem não gostaf

dos solipsos tem aqui saborosa leitura.

Vamos indo.

A propcGÍto desta cidade de Ck)imbra, veja

o leitor este bom livro de historia : Ensaio so-

bre a historia do governo e da legislação de

Portugal, por M. A. Coelho da Rocha, 1843,
1.^ edição. E' livro para se consultar sempre

que houver de se escrever das causas portu-

guezas. Foi compendio na Universidade e não
sei se ainda o é.

Veja o leitor este volume, que foi de S. João

de Deus de iWoníe-mcr-o-now,impresso em Lis-
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hoa, em 1693: Ecommicon sacro dos rilos e

ceremoniat, etc, etc, por D. Leonardo de S.

Joseph. Parece ter sido feito para uso dos cru-

zios de Coimhra. E* letra morta, se bera quft

estimado este livro.

Na mesma cidade podem os meos companhei-

ros de viagem ver um livro que os leva a todo

o mundo em 17íil. ao mundo de então :

Historia Universal, por Yr. Manoel dos An-
jos. Em 502 paginas in 4." viaja-se por toda

a parte, vê-se a historia de lodos os povos. Pe-

la exiguidade do tomo deve o leitor calcular d
quanto será homeopalhica esta historia

!

Tem o merecimento de não ser mui escripta,

e disse.

No Porto outra vez, em 1882 nos apparece

Camillo Castello Branco com o sco Perfil do

Marquez de Pvmh'd, com estampas. Edição em^

papel cartonado, oíTerla de seu aiictor. Emquan-
to os thuribularios de Poud)al o alcandoravam

ale ás nuvens, Camillo erguia o látego da his-

toria e vibrava ua fama do ministro alò a por

em lençoes de vinho.

Vós, os que adntiraes 'nelle um Culhert, um.

Pitt. deveis vel-o ás vessas, contra o pelo, nes-

te livro. Fossem os teiupos em que cije vivea

05 nossos e veríamos se chegava a ser lanlo ao

pienos como o snr. Fontes. Eu aposto se elle fos-

se capaz de dissolver os lance iros ! O que n^o

ler este livro não conhece bem o marquez.

Entremos em Eisboa, em 1871.

I'^is o nosso velho amigo, o snr. D. Antoniq

fia Cost.í, com o seo livro : IliUoria da Jus-

Inicção Popula: etn Porhujal.



185

Sem ter a extensão da obra de José Silves-

tre Ribeiro tem, comludo, g;rande merecimento.

Deve Icr-sc, que o estylo é bom e óptima a

doutrina.

Ainda em Lisboa, eifl 1841, foi impressa es-

ta obra em 2 volumes :

Guerra da succesuio em Porlur/al ele, ira-

duzida de C. Napier, por M. J. P Codiraa. O
l.*" volume tem três estampas rep'esenlando as

posições das esquadras nas aguas do Algarve.

Obra indispensável é esta para os que quizerem

estudar aipicUa epocha de sangue entre nós.

Imparcial não c, absolularaentc, esta historia
;

mas digna de se consultar por ser escripla por

tcstimunha ocular que tão alto cargo exorceo.

Cá lemos outra vez Madrid, em lo99. Luis

Sanchcz imprime : Tvadvcion de los libras de

€aio Pliiiio segundo de la hisloria natural de

Içs animales, por Gf^ronimo de Ifucrta, medico.

'Neste livro de grandes patranhas, em que se

liarram absurdos de todas as castas, o que mais,

prende a altenção do leitor é o escudo real de

ijespanha, posto no rosto do livro, onde se vecm
as armas de Portugal no centro, por vangloria

de conquistadores, ou melhor, de corruptores !

Ó traductqr e q traduzido emparelham em san-

dices. Eu nèm me atrevo a (!ar-vos amosira ne-

nhuma. Yéde como os antigos era^ii felizes !

Eis-nos de novo no Porto : Manual cia his-

toria da Lillaratura porluf/ueza, por Theophi-

lo Braga, 1875. Livro de grande erudição ; mas

volumoso, a meo ver, para o estudo de Portu-

gucz nos í^yceos, por ser impossível em condi-

ções oídinnrias de memoria haver quem tantos
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fíictos tenha prementes. A liiigua porlugueza não
se ensina nos Lyccos. .

.Mas se se ensina, porque não sabem os ap-

provados collocar nos seos logares a um cujo ?

ílouve aqui em Kvora em I8G9 uma tvpo-
graphia da Folha do Sul, onde se impriíniò es-

te opúsculo, já raro : Relulorio áceVca da reno'
vação do miizeo Cenáculo, por um grande tra-

l)all)ador, A. F. Simões. Tem a leitura de iodas

as inscripções do muzeo, e sua hisloiia, quanto
possível foi historiar-l|ie as proveniências.

Vamos terminar em Coimbra este passeio de
boje : A mxúlier e a vida peio Dr. J. J. Lo-
pes Praça. Li VI o erudito, como tudo quanto sao
da penno deste grande trabalhador.

Tratam-se aqui grandes questões sociaes en^

que entra a mulher, discone-se sobre sua mis-
são na terra etc. 'Neste liyro discursa esle meo
nobre amigo sobre a immortalidade da alma. Es-
le ponto é para mim uma causa de grande tris-

teza I

Por mais esforços feitos não comprehendq
mesmo nada ! . . .

E' o meo Cabrion !

Não leio mai§ estas doutrinas para não chcr
gar a convencer-me que sou bronco e rude co-

mo um penedo. E comtudo, a quadrai citada do
João de Dcos á lindissiraa :

«lia depois desta vida inda outra vida

Não se reduz a nada um grão de areia,

E havia de a nossa alma, a nossa ideia

r*ías ruínas do pó licar perdida?*
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A orlhographia desl* livrq é mais uma len-

taliva para a phanetica ou sónica, a mais na-

tural de todas, é verdade, mas de mais com-

plicações 9 difficuldades. ^íensem a sçrio nq

çíijsq.
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Está prdvado que respectivamente á lelreií

não podemos deixar de estar quasi senipre etú

Lisboa. Não admira qae seja assim ; é a capi-

tal do reino, centro natural de leiras c de scieri-

cias. O que admira é que Leiria antes de Lis-

boa tivesse a primeira ifnprensa, que bouve em
Portugal. Cá estamos, pois, em 1761. Ás Edo'
gas e Georgicaà de Virgílio

.

.
.' por Manoel daí

Costa.

«Tityro, tu (^atule récubahs Émb tégmine f^^i

Sylvestrem teuui musam meditarís aveuá» elo.

Olhem os meos companheiros que eu não se|
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lati.i] : isto é tudo de ouvido. Mas vede comd
liCOnêl da Costa começa á versão :

Tilyro, tu debaixo da patente

Cobertura da faia, recostado,

A cantilena rústica exercitas

Com a delgada fraula etc.

As notas ás éclogas e ás georgicas déveiií ter

préstimo, tãô minuciosas me parecem.

Em 1854, ainda cm Lisboa, saio dá typ.

universal esta Encydopedia das escolas de íns-

ínicçào primaria, por J. C. Aulete e J. M.
Latino Coelho. Destes nomes que dizer ? e que
ponderar da obra ? Esta considero cu óptima, 6

pena é que por alii ande esquecida ou ignorada

dos que ensinam, e d'aquelles, digo que me não
hei de esquecer da monumental sova que no

primeiro deo, ha já annos, em Coimbra o eru-

dito humanista Alves de Souza, a propósito de

uma grammatica. De Latino Coelho ? Este é

hoje ura dos homens que entre nós melhor es-

crevem a lingua portugueza, sobre ser um eru-

dito. Isto sabe o leitor, e por isso sigamos nos-

so caminho.

Querem os meos amigos ver ainda cm Lis-

boa outro livro ? Noticia da MyLhologia etc.

traduzida do francez por A. J. T.

E' obra que achatou o Chompré, que por ahi

anda. Em França teve 8 edições successivas. E'
a edição de 1803. Esta obra e o Teatro de los

dioses de la atitiguedad, de não sei quem, é

ò que eu conheço de mais completo no assum-

{Jlo apatranhado, onde a critica quer ver sym-
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Ivolos de uma civilísação exlincla e que nós ma)

comprehendemos. Será assim. Deixemos o li-

vro aos pialores e aos poetas db ancien regiihe

e prosigamos.

Parece-me que já uma vez estivemos no Ma-
ranhão, é de novo nos apparece clic aqui

:

Obras de João Francisco Lisboa 1865. Es-

tão aqui só os trcs últimos volumes ; falta ò

primeiro. Já algures liz um reparo que estes

livros me provocam: Escrevc-se bem no Bra-

sil, era geral. Vê-se deste escfiptor e de outros

muitos, que alli se considera o estudo da lingua

como cousa indispensável ao litterato. Entre

nós. . . ha quem julgue secundaria a fórma. Fal-

iam só na ideia, na ideia nova, e dizem aquil-

lo, alguns, em lingua das costas de Africa que
são e foram do domínio portuguez : mescla buil-

do-anglo-gallica. J. F. Lisboa escreveo bem, d

_raeo juizo, e o tomo 3." é muito estimado, pói:

'conter a vida do padre António Vieira, em qué
se tocam espécies interessantes omiltida» de An-
dré de Barros no que escreveo dd celeberrimO

jesuita. Ha muita historia porlugucza e óptima,

nas obras de Lisboa. O nome do meo amigo

dr. Henriques Leal, está vincHlado á posse que
tenho desteg livros.

Topamos agora dois volumes cuja doutrina d

mesma é

:

A Santa Diblia, pelo padre António Pereí-.

ra de Figueiredo, em Londres, 1821, e Bibliá

tacra vulgal's editionis. . . Colonire, sem aii-

no de impressão.

Por aqui vê o leitor que sou bom apostólico

I

sobre catholico e christão, e que nãe tenho BU
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hlías castradas, que essas deixo eii aos protes-

tantes : a minha em poftuguez tem os livros

condemnados : Tobias, Judílhi Sabedoria^ Ec-
clesiastico, Baruck e os dois Maccabèos.

Estaítos chegados ao fim de um raio da es-

tante e achamo-nos em Coimbra, 1743 : T/iea-

iro do mundo visível.., por Fr. Bernardino

de Santa Rosa, Doutor na sag. Theologia e mais

isto e mais aquiHo e mais aquelCoutro. Traz-

me á lembrança este livro uma epocha de Coim-
bra. Tive um ms. em que verberado foi este

frade, que teve o desplante de querer 'nesta

Obra, tomo l."não sei de quantos irmãos mor-'

ti in casca, destruir as doutrinas de Feijó no
Teatro Critico ! Levou tanto, o pobre frade,

que ninguém mais lhe vio uma só linha ! Um
houve que sovando-o enl verso terminava conl

a phrase popular ; Ora bolas, padre mestre

Bernardino ! Mas não cuide o leitor que o ho-

mem não foi gabado : foi. Veja nove sonetos'

em portuguez e italiano no principio e no fini

iira romance endecasylabo extenso a valer. Te-
te bom gosto aquelle que o jungio a esta : Vi-

da de Santa Zira ele, por Bento Morganti;

Lisboa, 1735.

Sim, snr.! Bene trovato! A Advogada da es-

terilidade appensa áquelle areal du frade, hão
de convir que é bom.

Deste Morganti só vos lembro que elle es-

creveu aquella vida para a ofFerecer á mulher
de D. João V, para que pela intercessão de
tão poderosa Protectora deverão os dois mun-
dos a V. Altesa não só hum senão muitos

Príncipes! lhe diz elle, o lisongeiro. As frei*
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ras de Odivellas é que o homem devia metler no

aso, e não Santa Zita !. . . Fiquem-se em paz.

Para vermos esle ultimo livro entremos em
drcelona, onde já estivemos: Goviemo gene-

raL moral y politico hallado en las fieras. .

.

1696, por Andres Ferrer de Yaldecebro, con^

gravuras dos animaes que servem ao intento do

frade. A ideia é boa e nova : nos costumes dos

animaes encontra elle assumpto para ensinançíj

do homem, novidad hasla uy tio discorrida

por Autor nlnguno. E' engenhoso este Hvro e

de grande trabalho. Pode ièr se, que .se aprende.

Entremos aqui no Porto eip. 187i: Noites de

Jnsomnia de Camillo Castello Branco.

O que ? ! Pois ha algum de nieos compa-

nheiros de viagem que as não lesse ! Não creio,

que é tanto o sal e a graça por aijuelles doze

volumes espalhados, que é um ficar-se a gente

sem somno a lel-os toda a noite. O que alli vae

de escavações históricas ! (Não são as escavaca-

çõcs com que Herculano appellidára as Poéticas

de Castilho.) Dou por assente que as conheceis

e sigo caminho novo.

Passemos agora por Coimbra, para cu desfo-

lhar uma perpetua na campa de um amigo, que

sempre me honrou com sua araisade até á vés-

pera do dia em que falleceo.

Da Osteogen ia -^ Memorias de epidemologia

poitugueza, 1S163 e 1866. por António da Cu-

nha Vieira de Meirelles. São dois livros ameni-

gados na forma clássica, na dicção pura.

l'rosador notável ! Descança na paz do lumur

lo e sabe que ainda leio e releio leos livros pa-

^'d aprender I



Chefiámos a Lisboa. Aqui encontramos aurora

ít upi (los mais accurados prosadores que tive-

.
mos, a ura dos mais sabidos oraiorianos, o V.^
Manoel Bernardes. Vede suas obras eníileiradas

por abi adiante, terminando na estimada Nova
Floresta, repositório de saber humano e de opu-
lência da lingua com que Camões se immorta'
li»Ou, imn^ortalisando esta ourela de terra Occi-

dental, em que nascemos. Éstaj obras de Ber-
nardes são ascéticas e rara nãõ*é o encontrar-
se a gente por lá cora almas do outro mundo e
trasgos e duendes e o próprio Belscbutb.

O que temer lemuros e bruxas fuja, não leia:

deixe-o commigo, que. já sç^moç araigalliaços an-
tigos.

Vamps ler/ninar este passeio de hoje com um
livro que portenceo a Diogo Guerreiro Ca»
macho de Aboy,m, capitão mar da vilía de Pa-
drões na comarca de Ourique e Juiz do fisco

do districto da lnq.\iniçào de CoimJ^ra. 1754.,
como, eHc escreveo na guarda.

E' o Pinto renascido empennado e de^em-
pennado, primeiro vôo, 1732, por Thomaz Pin-
to Brandão, que morreo de fome como se lè

em volta do retrato. Teve veia satyrica e certa

graça, teve. Quer o leitor ver como elle não é
inferior a Bocage no zurzir nos parvos ?

«Não raç direis, ó vós, que em mim íalacs,

Cães, para que ladraes, se não mordeis?
Bestas, porque atiraes, sem que acerteis?

Se G porque vclsos faço. talvez mais,

Ou melhores, tiihez, que os que fazeis;



Brulos^ para que delles mal dizeis,

Se os quereis, se os pedis, e os Irasladacs ?

pu creio (pie o raolivo é uni de dois ;

Ou inveja de ver (|ue não iuzis.

Ou receio de arder nos nieos íaroes
;

Pois, cães, se vos não dou, porque latis ?

Bestas, se vos não pico, porque o sois?

E porcos, se comeis, porque grunhis?

Appliquem el cuento.
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Hossana filio David : benedidus qui venit^

in twmine Domini. Assim começa este livro,

Èahido dos prelos de Ara'l)eres em 1716, sob o

titulo : Oficio de la semana snnia etc.

Foi do convento de Santa Catharina, que Deos
baja, este volume, por onde Maria de Mello se

erguia em puros éxlasis de amor divino ao thro-

Do do Creador, á mansão dos bcmaventurados.
Fui um beViemerito, vede, que salvei este volu-

nie de ter estourado nos ares fragmentado em
Capsulas de bombas e de foguetes. Benidilos se-

jam, pois, os que vêem em nome do Senhor
viajar cofflmigo na minha livraria*
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Ainda cu não havia nascido para gloria dé

Góes, e já em Coimbra, em 1831, se imprimiani

as Bellesas de Coimbra, por A. Al. B. Corle-

Real.

Se algum dos leitores ainda não vio Coimbra,

por este óculo rião verá muito bem.

O Guia do Viajante em Coimbra, que nós

já encontrámos, é obra mais perfeita e acabada ;

entretanto este livro é muito para se ler, pot

al^iumas espécies que toca.

Temos aqui do Porto, em 187õ, uma edição

dos Exemplos de virtudes cívicas e domesiicai

etc, por J.-de Vilhena Barbosa.

, Este livro, quanto á ideia, é íilho do PoraU
leio de Prineipes, se me não engano ; no mais

saio da Uistoria de l'ortugal e está bem vestido

á moderna.

De passagem vejamos aqui em Paris este t6-

lume : Pensées ingemeuses des anciens et des

modernes, reunidos por Bouhours, e dados á

estampa em 1C93. Não é máo lirro, não, se-

nhores , entretém. Se o leitor quizer mandar fa-

zer algum relógio do sol, este livro lhe offerece

para elle um bonito letreiro :

tMe lúmen, vos humbra regit».

Aqui nos apparece agora o livroproblema,

quasi decifrado, se o não está de lodo: Arte de

Furtar etc. Âmsterdam, 1744. Parec» ponto

assente que o livro fora impressa eni Lisboa é

que não é do padre António Vieira.

Não é para aqui o tratar esf« ponto. Vejam

o meo amigo Innocencio, no Diccionario Bi-

bliographico, e se algum de vás, os que níe se-

•- uis, ainda o uãô leo, leia que muito arprenáé-»
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rá. Aqui verá ladrões de todas as castas, des-

de os que furtam cora unhas pacificas até aos

que o fazem cooi unhas bentas.

.

. e desde os

que furtam cora unhas de fome até aos que fur-

tam cora unhas de praia, encontra o leitor tan-

tas unhas que nera as garras de todos os car-

nívoros do parque de S. Sebastião da Pedreira.

Fosse quem fosse o auctor deste livro, é certo

que é mui bem escripto e engraçado, e quem
o não tiver lido deve lel-o, como está fazenao

o meo amigo I. de B. Pardelha, que tem apa-

nhado boas barrigadas de riso com a leitura.

Venha cá, illustre perseguido, victiraa inno-

cente de prepotente coroado, venha cá que o

quero apresentar a meos companheiros de via-

gem.
— Aqui lhes apresento o snr. D. Franciscoi

Manoel de Mello. Aqui tendes o patriarcha dos

folfietinislas purtuguezes, ornais distincto poly-

grapho que nos vera do áureo século das letras.

Morto? Quera falta 'nisso? Vivo, brilhante, es-

belto e airoso como quando se combatia no

Canal e nas lindes do reino.

Saiba o leitor que ando de ha muito apaixo-

nado pelos escriptos deste homem. Possuo qua-

si todas as suas obras e pena tenho de as não

poder compleiar. •

Não vos mostro todas as que possuo, que le-

va isso muito tempo. Vede a uliima publicada :

Feira dos aneã^ins, Lisboa, 1875. Tem no co-

meço um erudito trabalho de Innocencio Fran-

cisco dá Silva, o urtiino!... que a morte o

colheu poiíco depois. Ao amigo António Frari'

cisco Barata, lenibtança saudosa de 1. F. da
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Uiva (quasi cégoj. Pobre trabalhador í. .

.

Quando volvo um olhar para o passado já não .

vejo senão mortos ! Quando por ultima \qi o

vi na livraria Ferreira entrisleci-me c pergun-

tei ao meo chorado ímigo A. F. Simões que
doença era aquella que o curvara e lhe entu-

mecera o pescoço.— E' a morte, me redarguio;

lunocencio não vive trcs mezes. E assim foi. .

.

Mas, volvamos a D. Francisco, que já me sér-

vio de heroe ao Diiello nas sumbras, ao nied

primeiro trabalho litterario. Eu desejo que o

leitor o conheça bem : vou-lhe dar uma amos-
tra da Feira dos anexi.ns : ao acaso :

— «Sim, vosbè tudo é fazer beiço aos equí-

vocos, e dizel-os.

— Eu confesso que sou namorado das meta-

phoras, ainda que sejam negras beiço tamanho

assim.

— Mas a vosso teem ellas posto o mel pelos

beiços,

— Não tenho cieiro, que lhe darão pelos bei-

ços com o remédio : que eu não galanteio alle-

gorias, como vossè, que lhe lambe os beiços.

— Homem, elle quer-lhe tirar pelo beiço,

— Bem sei que no bolir dos beiços o enten-

do
;
porém cstou-lhe ouvindo a lábia, que sé

os anexins foram farelos, só elle tinha beiços

para os apanbar no ar como palha.

— Que ? E' alambre !

— Olhem o beiço de alguidar com que se

saio ! í>ó para aquillo tem elle língua.»,

Isto quanto a beiços. O mais é ler.

E antes de o deixarmos, permitta o leitor

jue lhe mostre ujn livro dclie, que foi de Kó-
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âfigo Feifter e com o qual me brindou o nietí

amigo M. J. Ferreira, Livreiro em Lisboa:

Apologos Dialogaes^ 1721. Livro c esle pa-

ra se ter na mais alta consideração e estima.

Querem ver como começti o dialogo primeiro

entre um relógio da cidade c ura da aldèa ?

— Seja V. m. muito bem vindo
;
quem dire-

mos que é?
— Concerte Deos a v. m., senhor relógio.

— Tristes de nós, que logo nos conhecemos

pelas mãos, como as damas

!

— E ás vezes pelas badaladas como gaian-

tes ; mas não é isso, senão que 'nos corre a

ferrugem pelas rodas, como aos homens o san-

gue pelas veias.

— . . . Mas deixemos para outra hora o ler

por sentença, e vamos hoje por carta de nomes.

Como é o nome de v. m.?
— Sou, com perdão de v. m., o relógio da

villa de Bellas, ou sem perdão, para melhor di-

zer
;
porque nunca fiz erro, que me perdoasse.

Parece que só para mira anda o mundo concer-

tado !

— Tá, tá, tá, v. ra. é o relógio de Bellas ?

Grandes cousas tenho ouvido do seu bom gosto.

Dizem por cá, (inalmente, que v. m. é relógio

de Bellas, raas não bello relógio.

— Zoraba v. m. porque me vê aldeão
;
pois

também lá na cidade dizem que cantam as mo-
ças : Relógio que andas errado, que não dais as

horas certas.

— E quem queres tu que tape a bocca aos

namorados, e lhes acerte com a vontade, com
que o mesmo amor não atina ? Donde eu cuidei
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já que por isso o pintaram com os olhos cobertos,

como raulla de atafona, porque com as muitas

yoltas que os amantes lhe fazem dar, o coitado,

endoudecera, se vira.

— Tenho feito a minha obrigação nomeando-
me ; fazei vossa corlezia correspondendo-me :

quem quereis ser ? Por qual mandais que vos

tenhamos?
— Quem gostais vós que eu seja ? Sou esse

cançado, esse maldito relógio das Chagas de Lis-

boa.» Et cetera. Este livro é ura folhetim até ao

íwal : Hospital das Leiras.

E vamos seíuiudo viagem.

Cá estamos cm Lisboa, em 18u4: Collecção

das obras p.oliticas, rommiiico-poéticas e me-
dicas de M. dos Santos Cruz. São escriptos dQ

um homem de talento, estes aqui publicados.

Não devo dar-vos espécimens de iodas as belle-

zàs deste escriptor, que para muito seria ; mas
cumpre-me aprcsentar-vol-o na poesia. Leitor,

veja e leia o que temos em lingua portugueza de

melhor sobre o asswnjdo delicado nos Banhos,
imitarão de Delille :

Pouco a pouco alçando a roupa

De.^cabre uma, e logo duas.

Bel las columnas de Vénus,

Brancas, lisas, grossas, nuas.

Fralda ténue d'alva garça,

Vitimo asylo aa pudor,
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Lá cáe da cintura airosa,

Expõe os seios d'amor.

Transluz o disco dourado,

Da Cyprea concha ao modelo,

Que afaga nacrada perla

pm subtil mimoso velo.

E mais nada, que o mais é para se ler. Leiam.

Mais dois excerplosinhos :

O poeta foge aos amores de uma al)badessa

veíha, que não queria os carinhos só para as ra-

p£|rigas

:

Eu ! eu cá por te fugir

flu julgaria um deão,

Trambolharia dois frades,

Arrostava um tubarão,

Arrostava quanto? riscos.

Temer pode a humanidade ;

Saltara uma sacristia

Pscarranchado n'um frade ;

Sim, galgara o mnndo inteiro,

í; até do mundo no fim,

Saltara fora do mundo

Se te visse ao pé de mim.

E quando fora do mnndo

Ainda olhasse para lá,
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Grilara ao aulhor dos mundos
— Mais raundos ! que ella cá está !

Bera sei que os meos cprapanheiros de viagem
gostam, bem sei. pois é ler, ler tudo.

Vá o terceiro excerplo. é uma charada. Que
formosas na forma I Esta não sei eu o que se-
ja, nem já tenho a paciência que tive para es-
tas caçadas.

Este é o género puro, e não o falsificado, q
extravagante do Almanaçb de Lembranças, en^

que ha novíssimas, lelegrammas^ e nem eu sej

P que !

Receio, previno.

Sou sagrado meio
Do mais bello todo,

í^las sempre receio. . . \

E a outra ametade.

Essa é tão mimosa,

Que Jove aspirou-lhe

Âo beijo da rosa. . . 1

Por entre os seus véos

Quem dera um adejo !

Que espheras convulsas !

Que Géos de um desejo !

Será seio ? Deixo isto ao meu amigo Joa:
quim Filippe Abranches, que ainda tem paciên-

cia para estas mortes.



Estamos já a ver Paris, mas não entramos

'nella sem tocarmos no ferrolho a Lisboa, em
17G2. Memoria- da vida e virtudes da serva

de Deos Soror Híar ia Jminna ele. etc. Fatiga-

se a gente a ler -lhe o titnío ! ET de Joseph Cae-

tano, qne foi frade.

Talvez os meos loitorcs de Evorn não saibam

que esta Maria Joanna, serva de Deos, é uma
sua patrícia. Pois é : foi baptisada na freguezia

de San?o Antão em 171^ como filha do alferes

ue cavallaria Pelro Ciomes Sanches. Pobre ra-

pariga ! chegQu a morrer com cheiro de santi-

dade e a fazer milagres depois de morta ; mas
o que aquillo lhe custcu ! «A descalcei, u si-

lencio, o jejum de sele qaaiçitnas no atino, ^
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cama dura, e mais dura a cabecãim formada
de um tronco, o cilicio, a disciplina, o comer
grosseiro, o Iruhtdho corpond. . .t

Formosas eborenses, volvei iim olhar para es-

ta vossa patrícia, e mãos á obra : o chão por

cama e um pedregulho ou trasfogueiro por ca-

beceira, que eu vos promello ensaiar o estylo

deste José Caetano e memorar vossos aromas

de santidade. Mas, não, não empregueis taes ar-

mas que outras mais do agrado de Deos tendes

á mão : a caridade.

Segui um caminho como b qiie vae triihanáo

uma dama enlutada de ha pouco, a ex.°** snr.'

D. Ijnucia Angelina Fernandes liamalko, cu-

jas obras meritórias lhe acarretam já mil bên-

çãos e lhe grangearão perpetua fama. A nobre

dama já tem o meo respeito, a minha admira-

ção, e o meo culto.

Entremos agora cm Paris em 1817. Com-
premos este Hvro na casa JMangie Tainó : Eé-

quisse de la levoluliun de l'Ámérique Espa^

ynole. . . troduil de Canglais. Não parece

mão livro de historia.

Compremos na mesma casa este : Précis Ats-

lorique des principaux événemens politiquei

el militaires qui onl amenê la revolulion d'Es-

pagne, por L. Jullian, 1821,

O auctor esteve ua llespanha de propósito

para presenciar a lutta contra o despotisme, co-

mo a de Nápoles, como a de Portugal. Tem,

pois, o livro um certo cunho de exacção, e de-

ve ler se : eu declaro que o levei de ura fôle-

go, ficando triste com as memorias de tantos

desgraçados assassinados pela liberdad«.
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Porlier, Lacy e Vidal, de vós me condoo !...

Cá estamos cm Lisboa cora o Porlugal an-

tigo e moderno^ de Pinho Leal. Custou uma
vida e ceifou uma existência ! Pobre mineiro do

passado ! Não sabias tu, que as leiras em Por-

tugal são o analhenia dos poderes públicos?

Não sabias tu, que a arvore da sciencia entre

nós é cunio. a mancinella cuja sombra nialá de

fome, quando não de outro modo ? Caíste exte-

nuado ; mas deiiaste, se não o edifício, o ma-

tei ial reunido para alguém o levantar mais tar-

de. Ilas-de ser lembrado, apesar da tua catur-

íice migitelista.

Aqui nos appárece eiíi 1728 e 1754 a Ao-

hiliarcliia Porlugueza^ de A. de Villas Boas

Sampaio.

Amigo do estudo, como tenho àido, pareco

que eu devia ser um tanto entendido 'nestas ma-
térias, como o meo amigo Seabra d'All>uqiier-

que. Pois nem nada, como já vos disse. Foi 6
maroto do Fiiinto que me fez descrente com os

taes engrimanços pardcs.

Este livro ainda é estimado. Tenho dilas edi-

ções : vejam que riqueza a minha

!

Chegámos ao fim de uma prateleira. Èsta-

nio3 era Lisboa ; Manescal da Costa imprime

esta cousa : Memorial Religioso, de Fr. José

do Redondo, Franciscano. Preceitos, conselhos,

avisos aos frades para não caírem em tentação.

, A lingoagem do Redondo não ò de todo má.
Leiam, se lhes parecer, que este é dos que fa-

zem parte do lobinho; que já conheceis.

. Chegamos a Madrid; é 'num instante : Pio
IX y Victor Manoel, ó la Incha entre el po'



206

í?«r temporal y la unidad ilaliatia, 1868, To-

lio, em edição luxuosa com vihliclas e retratos

lithographados, bera feitos. Tem uma historia

este volume :

De passagem para o Porto, em 1876, entrei

era Estarreja, onde então estava Delegado do

Procurador régio um amigo desde a infância,

desde a escola, desde os brinquedos infantis,

José Ramos Nogueira, nascido na Quinia dó

Salgueiral, raezes antes de mira. Oflerec8o-ra'o

elle.

Tudo isto são recordações do passado. Quô
é feito de noventa ou de cem rapazw que jun-

tos nos creámos nas amenidades de Góes e das

lihdas margens do Ceira? Nem eu sei ! Em-
quanto eu faço aulouçóes e juntadas e concítt-

sõeSy empunha este ràéo excéllente amigo a va-

ra de juiz de direito em Taboa. Ainda cá es-

pero rel-o em Évora, porque eu não morro ce-

do, Dão, senhores. Quer© ver o cariz ao noYO

século í Quero assislir-lhe ao baptismo.

A propósito de Estarreja me lembro de rer

lá a campa de um jurisconsulto éelebraáo em
nossos dias.

Uma grade de ferro cerca o singelo monu»

mento em que se lè este epitaphio

:

AQLI JAZ
O DKZEMBARGADOR

JOSÉ HOMEM CORRÊA TELLES.
NASCEO EM S. THIAGO DE BESTEIROS ^

10 DE MAIO DE 1780

MORREU EM ESTARREJA A ^ tE
JULHO DE 1Si9.
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bo livro, por irmos a dianle, só direi que é

muilo bem escripto e muito erudito, não só ná

doutrina liislorica mas também nas muitas bio-

graphias. Soberba cdiyão

!

Cá está outro jurisconsulto antigo : Francisco

de Cuidas Peieira : Commenlariíis amiíi/licus

de renovalione emphylevtica, ele. Viyssipone,

excudebal Emmunuel de Lyra typog. Anno
i58õ, folio.

Salvei este volume só por dmor da arte, era

uma tend.í, onde ia S(?r espatifado, o Caldas Pe-

reira ! E' uma edição do Lyra, que se não de-

tia deixar rasgar. Este laz parte da minha

corcunda, en'ende-sc. Se eu não sei latim !

Estainos na região dos fólios. E' o anno de

1811.

DicUonnaire François Porlucjais, composè

par le Capitaine tmmanuel de Sousa, mis

eii 0}'dre et ougmenlé par J. J. da Costa e Sá,

eic , 2 vol. Foram do padre José Cláudio Fer-

nandes Farto, que aqui viveo em Évora, e de

quem já fallei aos meos leitores. E' bom Dic-

cionario ainda : tem muitas phrases e boas de-

finições.

Já estamos outra vez em Paris ! Digám-mé

se 'num kaieidoscopo se operam mais rápidas

as mudanças ! Hisloire de Portugal. . . par H.

Schacfer, 1846. Como sabem os estudiosos, es-

ta é uma boa liistoria do nosso paiz
;
pena ê

que não chegasse se não a Affonso V. A con-

tinuação até aos nossos dias não vale nada :

creio ser do visconde de Santarém. Comprei no

Porto este livro depois da morte do malogrado

litleralo António Coelho Eousada, a quem de-
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vemos a fíiia escura, Na c(in<ícitncia, os TH-
peiros e outros escriptos estimados.

Segiiem-se os dois Didiunnaires de Banillé^

o de Hisloire eí de (jéiujrnphie e o de Scien-

ces el des arls et des lellres. Yendeo-iiros em
Coimbra ha um bom par de annos o meu amigo
M. d'Aimeida Cabral.

Ha vinte annos á justa, que se impriraio em
Lisboa este bom livro : A Jeruflem libertada

de Torquato Tasso, por J. l\. Coelho. Knorme
trabalho foi o deste mco amigo ! Verter un^

poema para oulava rima porlugueza que mede
vinte cantos, é trabalho que nem sei avaliar

!

O Prologo é singelo, breve e s<mii aflectação.

Se os meos companheiros de viagem não po-

dem ler o Tasso em italiano aqui o tem em bon^

portuguez :

«As armas canto e o capitão piedoso.

Que libertou de Chr sto a sepultura,

AÍTrontando os trabalhos valoroso,

Armado de prudência e força dura

:

Em balde o inferno o combateo raivoso,

E a Ásia se alliou á l.ybia impura,

Que o céo lhe deo soccorro, e os espalhado*

Sócios juntou sob os pendões sagrados.»

Já duas vezes do meu tempo de Évora aqui

veio a expensas suas este consciencio.so traba-

lhador, para colher materiaes liiterarios e his-,

toricos para uma monograpliia que traz eutre

mãos ha tempo, e (pie deve estar ou prompla,

ou j)erto disso, sobre n Infante O. Duarte, o.

irmão de D. João IV, deste sujeito que iido te"
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ye lempo, o canlochanitla, de prevenir o irmão
antes de ser acclaniado, c lá e deixou morrer
em Milão ás mãos da pelitica hespanhola ! Ar-
ranjoii-9e ! A cousa y«m de longe.
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E' o anno de 18iá. A lyp. que imprimia q

Panorama deo á \m/. : Deflexões sobre a ÍAn-

fjiia porliiqiiezn, por Francisco José Freire, 3

parles "num volume encad. K' um livro parq

grande ensinamento dos principiantes e ainda da

muitos que o não serão Tem segunda edição,

por onde eu li antes de ter a primeira, melhor

sem duvida, e muito, do (|ue a segunda. Tem
notas de líivara interessantes.

De Lishria tamhom, em 1701, temos aqui, a

fste cantinliQ, um livro muito estimado de mui-

tos e muitas : Cnrlus esfiirtlvaes do venerável

i'(ulte Fr. A. tins Cluiqus.

Vè-se qiic Fr. A. das Chagas teve muitas

irmãs c (ilhas espirUuaes a (mem cnviaya suas
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carfíis, quf; são heui f«iías o Iralam assumpios

(1« salvação com mestria. Ao hcroe dePernaiii-

biieo, João Fernandes Visira, o Castrioln Lu-
silano, diz elle : Fuja de más companhia-^ ;

(na

numero cniravam cerlamente os Hollandezes)

corra-se de que servisse muito ã carne, ao

mnndo, Òc ao demónio, . . que Qz-csse mais dili-

gencias por se ir ao inferno do que ao c«o ;

que lhe deva nienos a graça (|ue 9 culpa, a al-

ma que a honra... ele. Assim o vae tocando

para os hambros, de que se afastara a malar

Ilollandôzes, ladrões e corsários de corsários,

quaes nós fomos, em que jMíse ao puro amor
da pátria, g a enriquecer-se, por cautella bem
entendida, como em tempo n)'o corroborou um
ejpvado Prelado destes reinos, com. as palavras :

Fift48 na Virgem ele. O commentador desla

carta do Chíi^^as diz-nos que o Vieira linha ãe
seo hum milhão !

Fiqiie-Rc o snr. Chagas, de quem ainda nos

oecuparcmos, e sigamos!

Appnrece-nos a^'ora aqui um firasnador ao

divino, de enconimenda ! Caro celede n qnalra
vozes, vida musica em solfa métrica [!J(\i\. .

.

Bejta Rita, advogada dos impossiveifí, por Luiz

Botelho Froos de Figueyredo. typ. de A. V.

Galram, 1714. Por vida rainha, que ainda Ucão

li deste lote senão a um livroco, onde entre

niailas snblimidades se lia esta :

«Quanto em penha empenha a imagem
M()oIa o monte mas sem [roço ;

Qiio vem do Calvário aos montes
Maiores og heneíicios.
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Ora este nascido em Sanlareui, csté Fioés

exclama :

9 De Rita canto a vida^ o nome, o brada,

Valha-nie Deos! o que me lera custado

De varias fanlesias

Para romper era doces melodias

Cuidar (|iie Musa invoque,

Que voz aíinCj que instrumento toqi^ í

Fazemos ideia de quão laborioso seria o pirlo

!

«Na solfa dos entrevados.

Gora passos de alternação

Quando canta o niilígrão

A £araa, a que o caso espanta

v

Desses passos de garganta

Faz Uila o seo canto chão.

Corapanheiros de viagem, se não achais istol

delicioso é que ainda n'So tendes bem aíinado tf

gcslo. Pois lede este sugeilo para vos educsr-

dcs nos bons principies.

lia tempu que não saimos de Lisboa : aqui

está o Geraldo da Vinha em 1626 a imprimir

:

Vida de la bien aventurada madre soror Ma-
ria AJagdaleua de Pazzi. . . etCpor Frei Luis

de la l*resentacion.

JNão tem nada de vulgar este livrinho, raetti-

do nas suas vestes de pergaminho.

O assumpto, a doutrinu 'de*te livro é coma
a de muitos livros que conheceis, vós os que Tu-

gi« ás mundaneidades e ucm sabeis o tom que
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d,i á filíra iiin copo de Madeira ou Porto. Com
elle vos deixo, e sigo.

Outra vez comnosco, snr. padre António

Vieira ! Bem vindo sempre. Palavra de Deos
empenhada ê desempenhada eíc. Lisboa por

Deslandes, 1690, Dois sermões de mão cheia e

tlícjos de liisioria pátria.

Ao citar uns versos de M. Bdcárro Fraucéz,

que propiíetisani a vinda do Encoberto, D. João

IV, da -me uma novidade o Jesuila, affirraándo

que no anno de 1016 Bocarro estivera preso

fem Lisboa por ter cscripto a^ Anacephateóses,

cuja impressão :se lhe prdhibií-a ; mas que elle

passando-se a Uonia lã as dera á estampa, e as

mandara a Portugal, no anno seguinte. Parece

ser ponto não tocado dos biographos.

Demoremo-nos em Lisboa por ver mais líni

livro : Historia Ecclesiaslica do scisma do reí^

Ho de Inglaterra .. . etc , por l^edro Nicoláo

de Andrade, na oflic. de Pedro Ferreira, 1732.
Não é demasiado vulgar este livro, que não

tinha visto, c qiie comprei em Moura ha poaco

tempo, Chamarara-me áquella villa notável uns

livros de um convento, que me diziam se podiam

vender, mas que nem cheguei a ver, por causas

expostas, que não cheguei a perceber bem.

Conclui que preferiam deixal-os furtar aos visi-

tantes do extincto corivento.

Mas achei por lá muitos livros, truncados na

maior parte das obras, e ainda comprei algu-

toas dúzias 'delles, entre os quaes os Eslalulos

de Thornar, em golhico, raro livro.

Este de que trato diz respeito ao Barba-Azut
edroado, qiie tão depressa casava ccíra uma mii-
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llier corild d repudiava para gosar oulra. Oulò

nos aponta a Historia. Qiie ilie prestasse ! Aqiiil-

lo no homem era niondnlania, de certo
;
porque

elle podia ter centos delias, como qualquer tur-

co, seiii que lhe pedissem contas disso, espe-

cialmente depois que se révõllára contra Roma.
Diz o auctor, que não escrevia mal, (jue : «Das

cscripturas publicas consta que èlle despachou

desta vida a quatro rainhas, duas grandes se-

nhoras, dois cardeaes; duques, nlarquezes, con-

des, filhos de condes doze ; barões e cavalhei-

ros principaes dezoito ; abbades, priores, guar-

diões de mosteiros treze ; monges clérigos e re-

ligiosos setenta e sete...» Matança horrivel,

Sitinl Darlfiélemy, Vésperas sicilianas ! Por
linij levou-o satanaz para o seò lumdsi) reino.

Ainda em Lisboa: Menescal da Costa, ciri

1746 imprimio este livro, que também não é

muito vulgar, e veio do Moura : Eécetnplar da
constância dos martyves em a vida do glorio-

so S. Trópes. . . etc, por Estetãò de Lis Ve-
lho. Esthna-se este livro por noticias que dá do

Algarve e pela linguagem. Tem a pag. 178
uma gravura tosca, que occupa toda a pagina,

representando uma ardósia prehisttírica, das que
se encontram nos lumilli, aulas e cavernas c

que parece terem sido adorno dos povos que

construíram os dolmcns; O Velho não soube d

que aqdillo era, e discursa larga e curiosamen-

te sobre ella e seus la^oréíí.

Quer que appareccsse ho lániulo de Santo

Trópes ! quando cu creio que o tumulo, se é

í|ac algum appareceo, era uni tumulo de uni

dlgucin qualquer, que viveo 'naquelles tempos
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adornavam com pedras gcm valor hoje — ardó-

sias.

Este livro é digno de leitura : Estudos "cbre

a hiblorta das indUiiiçúés, lille^atura, Ihea-

tio e bellus-arles em Uespanha^ traduzido de

Yiardot, pelo ministro de estado Filippe Ferrei-

ra de Araújo e Castro, I84Í.

L' uma tradncção aceurada, e a doutrina de

Yiardot san e escorreita.

Yamos lenninar, este passeio d'hoje ênl I.is»

boa ainda, era 18oí. Aqui tem o leitor a 2/
cdirão das Poesias de Luiz Augusto Xavier l'al-

meirim, que me oíTercceo em Coimbra um com-

padre que tive, Leoveg^ldo António da Cunha,

boraem dado ao estudo e sabedor da nossa lit-

teralura e lingua portugueza.

, Quem vive 'daquclle tempo, de ha trinta an-

nos, que não conheça Palmeirim, e não saiba

de cór um trecho do Guerrilheiro .^ Não ha

ninguém, positivamente.

JNão me parece que outro poeta contemporâ-

neo lograsse auras tão queridas como Palmei-

rim. Conheci-o em Lisboa, ao bonissimo poeta,

ao sympathico cavalheiro. Entrára-me uin dia

era casa, sisudo e grave, estampado no rosto

um tom de bonhomia attrahente, e começara

de fallar comigo sobre cousas diversas, que

chegaram aos poetas portuguezes. Inlrigava"

me a conversação, por eu não saber quem era

o erudito, que me procurara, como antes o fi-

zeram era Coimbra Castilho e Caraillo. A final

maleí-o ! Fui a sua casa ; cxcellenle esposa, for-

mosos filhinhos ; bua e santa gente. Depois de
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aqvii vivfir em Krora ha mu'los aiinos recebi

(lesle anii^o uma caria, a que não pude dar

cuinprimenlo. polo que a vida que levo lom de

corlada de trabalhos e falia de tempo. Kra um;i

carregação de mulheres litíeratas que esle ami-

ga me enviava, cada uma cem seo pascaporlc

para a Bibliotheca de Kvora, onde não ^ou,

nem fui nunca empregado c onde pouco tempo,

me é permitido e&lar, por escacez ds vagar, a

Hm dé copiar acerca de cada qual um tanto

ou quanto de seus inéditos trabalhos.

Senti, e sinto não ter podido satisfazer a os-

ie amiga, como tenho feito a tantos ; mas role-

ve-nro elle. que é bom, e poça cousa mais co-

adunavel com minhas lioras vagas, para ser ser-

vido, Gomo o tee.m sido Camillo, E. do C^nto,

Annibal F. Thomaz, Ramos Coelho e outros,

Onle moça ! vós, os que nascestes depois

de ISdO deveis ler este volume de poesias de

Palmeirim, para niío haver uma lacuna em vos-

sa educação lilteraria. O livro é de um portu-

gnez ás direitas, e canta Portugal em sua his-

toria, cm suas lendas e glorias.

Filho de um illu«lre general de D. Miguet

de Bragança, Palmeirim, não obstante, exclama:

Poeta da liberdade.

Fiz desla nova dt-idadií,

A dama do nico pensjtr :

Proslrei-me aos pés da dnnzelia,

Hei de com ella. e por elU

A minha terra cantar !

E eanta-a, sim. dei^viosameulc. Leiam, leiain^
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Hão de os meos companheiros de viagem, ler

notado qu« eu, sem a menor cerimonia, me ar-

voro em censor de livros e apreciador de esty-

los e de puresa de linguagens ele, c lá terão

dito de si para si:—que sugeito é este, que se

dá seos ares de critico 1 D^nde lhe vêem laes

ibros de juiz? onde os seos pergaminhos scien-

tificos, os f.eos diplonias escolares, as bascfs, em
fim, do edifício (juc se arroga ? E tem rasão

ííqiiells de nicos companheiros de viagem que

assim ponderar, tem. Um singelo serventuário,

de letriís ; um trolha, e nada mais.

Um trolha, porém, audacioso, (pie teve o m;ío

gosto de ler durante mais de vinte anno^ livros
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velhos, e qiin tem um diploma de nieslre de

meninos pelo melhodo repentino, pasmado em
Coimbra por A. F. de Castilho, um vidente que
por nós passou, cego do corpo, mas lynce dQ

espiriío. E mais natja !. . . Mesmo nada. A tal

leitura dos velhos livros por modo lhe educou

o ouvido e o espirito que não ha gostar elle do

que não souber a velharia, do que não tiver

uns temperos de velha cosinha portugueza. As-

sim, ralha do que lhe não agrada até onde per-

cebe, até á bitola do mestre de meninos.

Se d'ahi para cima alguma cousa disser,

riam -se delle e tenham no como lunático, como
microraedaá litterano.

E sem mais aquella, continuemos nossa via-

gem.
Knlremos em Lisboa em 1753 :

Fundação, anlifjnldíxdes, e grandezas. . . de

Lisboa, ele, por Luiz .Marinho de Azevedo,
1.* e 2/ partes 'num volume.

Se a este livro tirarmos os Noés, os Tubaes

e Ulysses; os Laymundos e Biitos (no que fòr

absurdo formal) o que resta é bom, ou quandq

menos, grandemente aproveitável.

E que mais dizer? Leiam.

Anlesl, porém, de vos deixar com elte, vedo

se me explicacs (pie estampa seria uma que es-

ta edição tinha, fazendo frente para paginas

uma ? São manifestos os indicios de lhe ser

cortada ; mas innocencio não me falia 'nella

nem outro dos que conheço. Alguma vista de

Lisboa, para alii trazida d'oulra parte ?

O (|ue vae n<i minha livraria? Querem ver.

o livro que se segue? Lexicon l,atinuni de I*.
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J. da Fonseca, Lisboa, Cio.loCC.XCllI (1793).

Desculpem os meos companheiros de viagem q

fazer aquelle troco no parenthesis, que não é

para vós, que bem conheceis miudezas destas

:

é para quem não lêr isto, mas iôr outras cousas

era que não ha 'daquillo.

Já encontrámos cm Coimbra a 1.* edição da

Martyrologio Romano, e agora sae-nos ao ca-

minho a 2.^ em Lisboa, 1681, impressa por

Deslandes. Ant. Bucapadulio por bocca de Gre-

gório XIU prohibe a todos os impressores que

diminuam, accrescentem ou mudem em cousa

alguma o Martyrologio, e aquelle que o fizer en-

tenda que ha de cafiir na ira de Deos. «Deos

com atributo de irado ! Assim será : sejamos

crentes. Em vista 'daquella prohibição esta edi-

ção é copia da L*, só difierente no formato,

que 'nesta é o \.°. Não houve santos 'naquelle

periodo decorrido entre as duas impressões.

Máos tempos !

Aqui chegamos a Évora era 1688, e em ver-

dade vos digo que não sei seja 'nelia entrámos

'neste anno, e vimos um livro que se inscreve:

^Àcola da doutrina chrislã. . . etc, por Joani

da Fonseca, Jesuíta.

Suspeito qtie já o encontrámos e, 'neste caso,

é este outro exemplar. Trata da salvação das

almas e hem.

Cá estamos já em Li.sboa em 1739. De$cri-

pção coroíjra^ca do reino de Portugal, por A.

(Je O. Freire. Pouco ou nenhum merecimento

tem : é ura resumo da corographia do P. Carva-

lho, Consideram no, ainda assini, clássico.

Em 1703 iraprimio Manescal da Costa um li*
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vro de que só vi este exemplar, tião sei sé pçlr

ser raro, se por outra causa : Luz universal de

tirilhmelica . . . etc, por António Soares Viei-

ra, que morava em Lisboa, juuto ao Arco de

S. Benlo. Frei Manoel de Figueiredo, por par-

te do Paço dilala-se em gabos á obra e certifi-

:- *ío rei D. José que o Jacob Rodrigues Perei-

ra, o dos , '^dos-mudos, é portuguez e não bes-

panhol, como ^ quem pretenda : Neste mesmo
tempo tem Portugal (sic) a gloria de que hum
vassalo de V. AI», o celebre Pereira, esteja

em Pariz ensinando pelos números, e poslU'

ras dos dedos a fallar os mudos. No mesmo
tempo, e na mesma Corte florece o insigne

Medico Fonseca ...»

Seja bem vindo, D. António da Cost<i, com

o seo formoso livro : Auroras da Instrucção

pela iniciaiiva particular^ Lisboa, 1884. Já

se vendeo a edição ! caso extraordinário entre

nós.

Deste bom livro já eu escrevi alguma cousa

'nesta folha periódica, onde ura amigo meo me
«ompelle, sem pedir, a desenferrujar a penna*

O elogio da obra está na venda delia.

Deixámos ha pouco, leitor curioso destas tiá-

gens, ahi no caminho ao Medico Santos Cruz,

e aqui nos vem ao encontro o irmão, Francisco,

também medico como elle, e creio qué não me-

nos hábil : Da Prosuiuição na cidade de Lis-

hoa^ etc. 1841. Livro interessante, de grande

lição e sciencia, e o primeiro, se não único?

sobre o assumpto, em Poríugaf, Não sabia bem

portuguez o homem, até onde posso ajuizar; até

a sandália, no conto cl'Apellcs. o que ó pena.
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conselho a meos companheiros de viagem.

Cheguemos aqui a Paris ; é um inslantinho

de demora : quero lazcr-vos uma revelação : Le
LaliH pour loiís, por V, Colha, 1878. Òia

aqui tem o leitor. uma das fontes dos meos lati-

fúndios ! sim, senhores. Ouvi, oií li que se ver-

tera para porluguez, ou se cuidava disso, li'

bom livrinho para os que, como eu, não estu-

daram a hngua mãe da nossa.

Bernardino Autonio de Oliveira iraprimio era

Lisboa wn 1753 esie livro : Crónica de car-

melilas descalços etc, de Fr. José de Jesus

Abaria. E' o tomo III, como sabem os entendi-

dos ; mas obra completa, como trabalho deste

f^-ade : outros são os auctores do 1." e 2.°. Falia

do convento da ordem em Eyora, que se come-

çou a construir com oulo tostões (!) de cabedal.

Já não existe : foi o primeiro, que existio fora

da porta da A lagoa.

, Um anno antes, em 1762 na mesma Lisboa,

imprimia Manoel Soares este livro: Fasto do

fhjmeneo, etc, por Fr. Joscph da Natividade.

E' a historia do casamento de D. José com D.

Maria Anna Yictoria de Bourbon. Sem primar

pela linguagem csle folio é curioso, por nos

mostrar o esplendor de D. João V na jornada

do Alemtejo, quando foi ao Caia avistar-se cqhi

ò rei de Ilespanha que lhe trazia a filha, e de-

via levar a infanta D. Maria Barbara para espo-

sa do filho D. Fernando. O que aqui vae de lu-

xe e de despezas ! o Palácio de Vendas Novas

surgio da areia em niczes, á voz argentina do

Luiz XV portaguez !
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De dia c de noite trabalhavam mais de líiftO

operários, incluiudo ioldados de Inían teria e de

Cavailaria. Mais de iiOO carretas conduziam

materiaes de 10 a 15 legoas de distancia, pu-

chãdas por mais de 200 bestas ! Como em Ma-
fra I Cm mlerno ! Custou um milhão da cruza-

dos ! Arderam mais de dez mit archotes, que sei

eu?!
A comitiva do faustoso rei eiri 1729 era as-

sombrosa ! Só cosinheiros mais de 150 ao todo !

Tudo grande, tudo para admirações ! Passaram

por Évora
;
grandes festas I outra admiração.

A descripção dos cnxovaes é interessante

para o estudo da industria ctc, ele. O livro aca-

ba em versos do Pinto Brandão, que já topámos

^ zurzir a um zoilo

:

€ D' Évora não foi iflá esta cariada :

só me peza não ver do jogo a entrada,

para notar também se os Vereadores

com ds capas bandadas de primores,

ao entregar das chaves,

como os de Santarém sahião graves

;

mas é senado que forrado anda,

porque lhe acode o jogo da outra banda.

^

Ora en quizera que alguém me explicasse o

que aquillo quer dizer, em versos que o não

parecem : porque lhe acode o jogo da outra ban-

da ? Aquelles versos levam agoa no bico, se le-

vam ! . .

.

Vamos terminar este passeio de hoje em Lis-

boa também em 1720 : Obras do grande Luiz

(e- Camões. . etc. etc. Folio, como é sabido,
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èslé võiiime até tem o retraio aleijado do pobre

Camões, em corpo inteiro, assentado, como um
cretin / Mas a edição não é má : téní os com-

mentarios do Mánoél Corrêa e os argumentos do

Franco Barreto.

Descancem estes volumaços nos seos logares,

que depois continuaremos.
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Os meos conopanhciros de viagem e os meos
leitores hão de ir desapontados com semelhante

viagem, e com alguma rasão. Nem uma rarida-

de de subido valor! Nada. Já tenho tido 'disso,

já ; mas doudas a quem o deva fazer, dou-as aos

amigos, ou vendo-as, quando ha vasante com-
pleta na bolsa. Isto assim, mui simplesmente.

Comecemos esta viagem, este passeio de hoje

em Lisboa, no anno do Senhor de 1671.
Craesbeeck imprime por 3.^ vez: Tkesouro

de ce^emonias etc, por João Campello de Mace-

do. E' bom livro este, dizem os entendidos : en-

sina a sagrar bispos, a bem sepultar defuntos

clc. Também é tido por clássico na lingua.

Aqui nos apparece agora, meos amigos, um
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dos Amadoyes Patricios que alii lêem escondi-

do o seo nome 'naquelle pseudónimo. Topamol-

aqui em Evoo-H em 1739.

Da imprensa da Universidade saio esle livro

;

ííkloria das antiguidades de Évora etc. O seo

verdadeiro nome é Martim Cardoso de Azevedo.

Apesar de eborense, o padre, achou ridiculo

o afíectado zelo e amor pátrio com que seos pa-

trícios querem para Évora todos os foros da

maior antiguidade, e zurzio-os, cobrindo-os de

ridiculo. Vénus foi enterrada junto a S. Bento
^e Pomares, proi|:imo de Évora.

Baccho morrco nas mesmas casas em que nas-

cera, na n"ua do lagar dos Dizimos : foi lá se-

pultado, pois que lhe acharam o epRapiíio

:

Aqui jaz Baccho enterrado,

Que muitas terras andou,

V, por derradeiro acabou,

Tendo primeiro ensinado

O lico_r tão celebrado,

'

Que toda a gente gostou.

Nos arrabaldes de Évora, em Pera-manca,

appareceo a sepultura de Helena, a da Mylho«.'

logia, com esta inscripção

:

A formosura de Helena

Aqui está enterrada,

A qual a muitos deo pena,

Sendo de todos amada.

Em Greria se captivou

E Trova por ella ardcQ,
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Em Evora enviuvou.

Em Pera-nianca niorreo.

Já o leitor comproliende o plano da satyra.

Enlremos agora aqui cm Lisboa occidenlaí,

em 1738, e vejamos esle livro impnsso por A.

de S, p Silva : Directoria de ceremonias de

coro e Paroclios ele, por um Ben-ficiado, Hay-

n:untlo Ferrevra do Abreu Não sei se é bom,

se mao este livro no tocanltí a cerimonias : quan-

t» a lin.ííuagem não lhe li mais do que as pri-

meiras regras ; não nie entendo com elle : é ou-

tra afinação.

Tenho uma ideia ou de qiie Innoconcio o não

conheceo. ou de que o despresou. por somenos.

Quereis ver a Historiít bicve de. Coimba
ele, por Bernardo de Brjlo Bolelho, em 2.*

edição. Lisboa, 1873? Eil-a, m^iis linda do que

a primeira, e mais o:çleusa do que eila nas cor-

recções do auotor e nas jiolas que lhe fiz. Dê-

mos as mãos para osla publicação cu e dois (i-

Itíos de Coimbra, typographos na Inip Nacional,

G-aça í^amalhcle e Amaro d« Seixas Fomos

prejudicado.s os Iros e eu mais dd que ellos ;

porque me desacreditei nas nolas. Não as leiam,

que me envergonham.

Não sei onde li, mas li, que B<'rnardo de Bri-

Uotelho e um pscudoqynio. Acula-me o meo

..liigo Fernandes Thomaz, que é o patriarctia

'nestas cousas.

Não ha muilo ainda que nós topámos no ca-

. :iho o padre Fr António das Chagas a ra-

lhar cora o Fernandes Vieira, e aiiora nos ap»

"1 ece aqui o padre Manoel Godinho, cora a
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Vida. virtude^!, e morle do mesmo C/inrjax,

Lisboa, 17G2 ? K' bem escr.pta esle livro e cora

porracnores curiosos nos conta a vida do servo

de Deos. antes de o ser, António da Fonseca

Soares, poeta e espadachim, ({ue matou a um
homem tendo 18 aunos de edade, na Vidiguei-

ra onde nasceo. Andou pelo Brazil, volveu ao

reino e professou aqui em Évora em 19 de maio

de 1663. na capelta dos usms de S. Francisco,

por ter vindo uma bala vi.sitar a egreja, quando

D. João d'Auslria sitiava a praça e cidade.

Termina o livro cora 4 Elcfjias do francisca-s

po, bem escriptas, com valentes versos, e cq-

meça a primeira

:

«Entre o sagrado horrqr d'esta clausura,

Ondo tenho pur habitq a mortalha,

Casa faço também da sepultura,

Onde. como gozano, que trabalha

Por se encontrar no tumulo tecido.

Roubo um triíimfo á temporal batalha.

Passo tão outro. íj Fábio, do que hei sido.

Que ou o que sou mil vezes desconheço.

Ou quasi sempre do que fui duvido.

São bons versos estes, não ha duvida. Se rac

não coxeia a memoria correni por ahi varias co-

pias manusrriplas de um seu poema em caste-

lhano : Philis, que já li, e me paieceu bem
feito. Tem um exemplara livraria do ex.'"" vis-

conde da Fspcrança.

luciptt libcr proccssionis secnndum ordi-

nem frabum predicaíorum. Caracteres gothi-

cos No í-im : . . . innobili Ilispalensi vrbe
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ftisponie civitaliim príncipe esl impressiis per

spcdabilem virum Jacubvm Cromberger ale*

manum. Anuo Dni J/.t/.xix Knl. xepi.e\nbris

ncsavani por este livro as freiras do conven
to de Siintã Calharina 'desta cidade de Évora

Voio da casa do Fogueteiro Justo, para a »>jí-

7í//<i livrar ia por troca de papel para bombas e

morteiros.

Temos agora aqui a 3.* parte dos sermões

de Vieira, de Lisboa, por Desiandes era 16SJ.

Vem 'neste volume o celebre sermão contra

a.t armas ila Hollanda, èra ({ue Vieira, como
ninguém, aules vil depois delle, se alreveo a es-

crever.

Vá ura tíeclio do exórdio : «Não hei de pe-

dir pedindo, se não protestando e argumentan-

do
;
pois esta é a licença e liberdade que tem,

quem não pede favor senão justiça. Se a causa

fôra só por nosso remédio, pedira favor e mise-

ricórdia. Mas como a causa, Senhor, é mais

vossa que nossa, e como venho a requerer por

parte de vossa honra, e gloria, e pelo credito

de vosso nome : Piàpler nomem luiun ; razão

é que peça só razão, justo é que peça só justi-

ça. Sobre este presupposto vos hei de argu-

mentar ; e confio tanto da vossa razão e da vos-

sa benignidade, que também vos hei de con-

vencer... As custas de toda a demanda tam-

bém vós. Senhor, as haveis de pagar ; porque

me há de dar a vossa mesma Graça as razões

com que vos hei de arguir, a eficácia com que
vos hei de apeitar, e iodas as armas cora que

vos hei de render (!)» Isto è o panno da amos-

tra.
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Este vòliimfc é uma mhcellanea. Começa por

Coimbra, em 1861 : ReMlmo da tíísluria ino'

derna de PuUugal, pelo l)r. M. E. da Motia

Veiga. Foi livrinho de nmilas edições.

O íim dtístei estudioso e sábio Iheolof^o é co-

nbecido. Commdções violentas Ibe apressaram o

íiiii prematuro.

Em Coimbra, lim anuo depois^ imprimio-sé

este livro ; ISoções elementares de Geographia
geral etc. por Manoel Francisco de Medeiros

Hotelho. rs'ãi) lorntíi a ver este amigo ; não sei

onde páro; Eia lim encarniçado jogador de da*
mas ! Que sovas levava elle de Barjona (oex.™"

ministro do reino) e de Cerqueira Lobo ! E qué

finos dicholet de Barjoiía ! Tudo isto passou.

Principias e applicações de .t/uemotec/inia,

por João António de Souza Dória, 1850. Já nàO

vive também este bom homem I . . . Resta dos

três irmão», o António. Do livro, que dizer?
É' um dos mutos systenias para ajudar a memo-
ria

; mas cieio não ter tido grande acceitaçãd.

Também ha um de Castilho, se me não engano.

Em 1861 publicava na mesma Coimbra uni

estudante do 2.° anno de Direito, hoje Lente

'daquella Faculdade e consummado Juriscon-

sulto, o Dr. Manoel d'Oliveira Chaves e Castro,

este opúsculo : Arte de Tachygrapliia etc. Hd-
mem de talento este meo amigo, reune-lhe a ap-

plicação, o amor ao estudo, como poucos : é

condição de seo viver o tstudar.

Do anno de 1860 segue-se na raiscellanea :

Systema legal de pesos e medidas^ precedido

de noções geraes sobre a dizima, com estam-
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E' de J. da Encarnarão e Silva eíle opús-

culo.

Ainda de Coimbra, em I808. temos aqui um
livro eniutjdo tambcm : Ehenda aií a conquis-

ta íle Coimbra por Fe) nando iMarjno . . . por

Manoel da Cruz. 1'ereira Coutinho. Já não vive

lambem este amigo do passado e meo, como já

noliciei aos meos companheiros de viagem. Com
iormas românticas idciou elle esle livro, que não

prima nem peio entrecho nem pelo accurado da

turma. Tem algumas notas históricas e topogra-

phicas aproveitáveis.

Vamus tvTminar a miscellanea e o passeio

ha Imp. Nacional era 184i. O Dia il d'og'iS'

tu de i8'29 ou iJ vidoria da vUla da Praia.

Poema, por A. L. Gentil. Com propriedade

é olíerccido ao Duque da Terceira, a quem de-

ram em S. Vicente um lugar para a eterna dor-

mida, á entrada do jazigo dos reis. Não é raul

pensado o prologo do poema, que assim começa :

Canto a sempre leal, toda heroísmo,

Villa da Praia, dimmortal memoria,

Onde o cruel, sedento despotismo

Murchou os Iburos de traidora gloria :

Que em denodo, em valor, em patriotismo

Avulta a quanto escreve a"Lusa Historia,

Mostrando, por seus feitos bellicosos.

Serem mais do que humanos, milagrosos.

Tem 4 cantos O poema, é termina cora este

^ersy :

íPàlHa, virtude; gloria e liberdade'.*
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O que 'neste opúsculo é de muito iiíltcCí-

lucntQ são as nolas, pelos documentos (>íiiciae<

que exhibc e noticias da esquadra de D. Migue!

commandada por José Joaquim da Rosa Coelha.

Esta esquadra que pretendia subjugar a ilha

Terceira compunha-se de vinte c dois vasos de

guerra, com mais de 6:000 homens de guarni-

ção e desemhaniue.

Paremos ura instante, e seguiremos.
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Ainda não tinliamo*; encontrado a Manoe! áa

Faria e Sou/.a, que aqui apparece, em 1678,
cora a sui Hiiropa Portugueza.3 vol . folio, im-

pressa por Craesbeetk do Mello. Consulta-se

ninda esta historia de l'orlngal. Não se conhe-

(2 bcn como Faria o Souza, ao escrever de

Portugal e dos feito? de seo^^ heroes, o íízesse

em casleliiano, despregando a lingua pátria. Con-

--vo uma ideia de ter lido que Souza se des-

.'pa algure-^ com a razão de que escrevera

c n hespanhol por -esta ser uma língua mais co-

nhecida do que a portuguesa, e, portanto, po*

der levar majs longe deste modo o nome lusi-

tano.
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' Assim seria ; mas escrevendo em Madtiíl, oi^-

(Ic qiiasi sempre viveo, e em tempo de Filippes,

& critica 'dhoje assaca-lhe antes servil lisonjfí

po dominador de seos conterrâneos Seja como
for, a Europa Porlxigueza c conlíecida no es-

trangeiro e estimada.

Encontramos agora, lambem por primeira vez,

í> Carlos Ribeiro que já não vive Noticia, de
algumas estações e vionumeníos prehibtoricos,

ftc. Typ da Academia,. i$SO. Ofiereceo-íno

este trabalho sci^ illuslre andor. Conheci-o em
r>oimbra ha largos annos. Havia á Sé Velha^um

'^lieatro de curiosos, 'numas casas, que já nfiq

f.xistem, pertença da Sé Velha, ond<! então, co-

mo hoje, é a matriz da írcguezia de S.. Chiisr

tovam e de S. Pedroi, fundidas.

Acho que fazia parte dos bens da mitra. Era

Carlos Ribeiro o ensaiador '(Jaqucile Theatro, ao

tempo em que o co^ihcri. Eu era uma creança
\

depois não mais o vi. Outra lembrança do pasr

Bado, que me entristece... Francisco Marques
de Figueiredo, António Lourenço da Silva, Ade-
lino Mano, Francisco de Paula e Silva... bas-

ta... são moi t(j.s todos !

Do theatrinho só o logar onde cxislio. Tudo
engulio a voragem.

Esta memoria é o trabalho consciente ile uni

devoto do passado : respira Ioda cl ia o desejo

de acertar no mar de trevas conjectiiracs cm
que ainda se voga em nuiitos pontos do assum-

pto.

Da imprensa Litteraria nos apparecc aqui uma
publicação quinzenal, em 1808:. BepvsiUnia
Lillerurío, G uumeros, brochados. Criei eu es-
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te periódico litlerario, e 'nelle collaborarain, Ro-

drigues de Gusman, Velloso, Simões e outros,

Ephcraera existência ;
paz no seo esquecimento.

Temos agora aqui. meos companheiros de via-

gem, o 2,° volume da Semana, cora mais cin-

co números do 1.*^ vol. da 2.* serie, ou 3.^ n^

ftrdem numérica, e não Irez como diz Innocen-

cio. Escreveram na Semana as melhores pen-

nas do tempo : Herculano, Castilho, Tullio. La-

tino Coelho, Lopes de Mendonça e outros. Já

lá vão quasi todos... Ainda é procurada esta

publicação.

Entremos no Porto, em 1878: Atala, dç

(ihateaubriand, traducção de Guilherme Braga.

Edição de luxo, com estampas de G. Doré. Tam-

bém já não vive o talentoso traduclor, Não vos

disse eu que o viajar 'numa livraria o mesmo é

que percorrer as ruas de ura cemitério ? Lô-se.

por toda a parte o aqui jaz. .

.

Que será feito de uma formosa poezia, que

lhe foi attribuida era 1872, laudatoria de Vascq

da Gama, e que vi com outras, treze ao todo,

se me não engano, em uma pasta da Acailemia

das Sciencias, que abrira para aquella colhei-

ta um concurso? Mostrou ra'a Innocencio Fran-

cisco da Silva, na casa onde falleceo, depois

(jue dera em Patane ou em Vasa barris o resul-

tado do concurso e a trasladação dos ospos do

Almirante do mar das índias, Vasco da Gama.

Valentíssimas estrophes ! Da typ. Castro Ir-»,

mão saio era 1883 esta publicação era folio* Le

Brésil á rexposition intenialionale d'Amsler'

dam, 1883^ folio, rica edição com ura mappa,

do Brazil no fim-
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Eu yS oscrevi deptn pnblicívpão alí^uma coisai

^nesta folha. E' muito curiosa.

Não entravamos em Coimbra havia tempo.

Demoremo-nos um pouco 'nella em 1873. Apre-

sento aos meos companheiros de viagem o snr.

dr. João Corrêa Ayres de Campos e um seo mais

que muito valioso trabalho paleograpbico históri-

co : Índice chronologicn dos penjamin/ios e fo-

raes existentes no archivo da Camará Muni-
cipal de Coimbra. Primeira parte, fascículo uni.

CO, 2.^ edição, 84 pag. folio. Seguem os Índi-

ces e snrnmurio dos livros e documentos etc,

fascículo I e íl, com índices dos assumptos no

fim de cada qual.

Trabalho mo.numenlal é este, como outro não
conheço, no género. Habilmente extractados e

criticados os documentos e assumptos, cora al-

gumas notas históricas de subido valor, este tra-

balho, por emprebendido e levado a cabo, é va-

liosíssimo para os que entre nós. ainda se dão

ao estudo do passado de Portugal.

De novo em Lisboa, temos aqui uma rica edi-

ção de uni tríibalho caraoneano : Uecordoções

do tricentenário de Camões. O primeiro can-

to dos Ln<}iadas em inglez. por James Edrrin
Herritl, Imp. Nacional, 18811.

Foi editor deste livrmbo um cavalheiro da

Ilha de S. Miguel, cm quem os dotes 'dalma se

ailiam ao amor das nossas cousas, do nosso pas-

sado histórico, e scientifico, e litterario o sur.

José do Canto. K' este o exemplar n." o3, í|ue

por elle me foi offcreciílo. Sinto não conhecer a

lingua inglesa para aquilatar esta Iraducç^lo, que
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;ve ser excelltíiile, ncni de oiilra forma se edi

tuna.

Vae de amostra para os entendidos :

*Arnis, and tiie ftlen of a redoubtcd nanie,

Feu íiora lhe wcstern Lusilanian shore,

Tlirough seas where never prior vessel carne,

Who furlJier yet than Taprobana boné :

Indangers valiant, and in wars the sarae,

Excecding what was pledgcd of hiiman slore,

And, among peòple of a distanl clinie

New King dom buill and rendercd so subliiue:

Congénere no assumpto, e impré5so em Lis-

boa, cm 1880, na imp. de Chrislovão A. Ro-

drigues, mostro ao leitor este primor artístico :

Bibímjraplua Cumoneima, por Theophilo Bra-

ga, li' este o exemplar 119 com que me brin-

daram, o auctor e o editor, que conheci estu-

dante em Coimbra, o snr. Dr. António Augus-

to de Carvalho Monteiro.

Grande trabalho de investigações é este ! Es-

plendida homenagem de amor a Camões e ás

leiras palrias ! JMecena não acabou no império

de Augusto.

Larga vae a viagem agora, leitores ; estamos

na China com Fernão Mendes Pinto, 'nesta edi-

ção seiu rosto, que deve ser a 3.^ de 1711. E'

sabido que este nosso compatriota, em quanto

as viagens e um melhor conhecimento da Ásia

nao vieram mostrar á Furopa o que por lá ia,

loi taxado de patranheiro e fabuloso, converten-

do-se-lhe 0' appellido em àlinlu. Hoje faz-se.-
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Wie justiça. í'errião Mendes Pinto vid cousas do

arco da velha em Pekini !

Yio uma rua com 14:000 taverneiros da cor-

te ! outra cora mais de 24:000 remeiros das pa-

nouras del-rei ; vio mais de 100:000 mainatos,

que lavam a roUpa; vio grandes casarias dos

grandes senhores do império do filho do sol,

que tem nomes assim : íutões ; Chães ; Con-

chatis ; Aytaos ; Bracaiôe.s ; ChUnibiíis ; Morl-

leos ; Lanieas el reliqua f

Ainda se deve ler o velho viajante, cujo es-

tylo encanta pela simplicidade.

Temos agora aqui um volume ráaniiscriptò

em cuja lombada esci*evi : Sê d*Évora.

São apontamentos extrahidos da livraria do

Cabido por ura antepassado da casa Cordovil,

cujo actual possuidor 'mos offereceo, ha já au-

nos, visitando eu a sua livraria.

Percorro-o 'neste momento e vejo-lhe um no-

ta bene marginal, que daria curiosa e edifican-

te historia, se eu a quizesse contar. . . Fica pa-

ra outra vez : não faltarão occasiões . . . Mais

nada.

Estão agora aqui as Obras de Chateaubriand,

em francez, com estampas no texto. Andam tra-

duzidas em nossa lingua as principaes, tanto

em boa prosa, como em duros versos de Filin-

to, se bem que portuguezes, donde o crer eu

que todos as leram já, e por isso não haver ne-

cessidade de lhes dar specimens. Não sei quan-

do foram impressas, nem oiíde, acreditando que

fosse em Paris, logar em que se imprimio, em
1735, ura grosso pastelão assim denominado:

Anti-legista critico afologetico, ou glozario
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ánalrjlico ele, ele, e ele, lambem Ires. NS^
diz o volumaço quem foi seo auctor. Mede 221

e mais 280 paginas, folio, afora muitas sem
numeração. Trata de aptidões ou falta delias pa-

ra os legistas poderem ser ou não cónegos dou-

tores da Universidade de Coimbra. Que fastidio-

so e maçudo livro

!

Fujam delle.

Não sei quem escreveo tal cousa.

Disse-vos que não tinha iraridades, e aqui to-

po uma : Mappas das Provindas de Portú'

qal, noiwnenle aheHos e estampados em LiS'

boa^ etc, por João Silvério Carpinetti Lisbonen-

se. Deve ter sido impresso em 1762 ou 1763,

não só porque o dizem as estampas, mas porque

se offereceo ao conde de Oeiras. Ainda não vi

Outro.

Ti



Deixemos Lisboa e o conde de Oeiras, que

cheira á carne queimada, e vamos até Coiniiíra,

em 1735. Eutrenjos no real collegio das Ailes

da Comj)anliia de Jesus.

Não temam os Jesuítas que nos não apanha-

rão lá para a Ordem. Constiluições Synodaes

do Bispado do Porto etc,, folio de 670 paginas

com numeração arábiga, afora as do principio e

lim. Segue uma estam|)a, representando o Sy-

nodo e Relação da piocissào etc, e ikgimen-

to do audUorio Ecdesiasiico etc.

As duas gravuras do principio e a do Syno-

do, foram gravadas em Coimbra por Bernar^

do dos Santos, Passam eslas constiluições por
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serem nm hom corpo de Direito canónico. Cq-
i«o nas priniíjiras Constituições do Bispado
dKvora, prohibeni estas aosclenfíos o trazerem

fie noite pélas de chumbo ou oe outra matéria.

Que ariiia será esta, nieos companheiros de via-

gem ? Va\ lembro q4ie fosse uma arma de Ihug;

uma corda presa ao braço direit-o. com uma bola

de cbunibo na extremidadi' opposta, que se jo-

gasse a^gre.ssi vãmente, e se recolhesse prestes,

ou para de novo a arronieçflr, se preciso, ou pa-

ra a occttllar, partida uma cabeça, estatelado

um. Que arma extravagante ! e não menos te-

mível !

Visitemos Ílhavo, perto de Aveiro. 'Dalli co-

meçou, em 1877. a escrever imia bolla publi-

( ação scientitica e industrial, que aqui nos ap-

j^arece, o me/) anlipo, amiíjo. Manoel da Maia

Alcoforado : Mii.^eu T^.chnuluf/ico. lievisla das
industrias porlwjuezns e e.stramjpiriis, etc.

IJsboa, Lallemaiit Frèrcs. folio, com óptimas

í^ravuras. Publicou 7 números até janeiro de

1878. N'lo me pode ser ajíradavel seiaelhante

[•asseio. Quereis ver? Ao tneo antigo amigo
Animio Fra)iiisca Harnl't nff Monnel da
Maia. Areiro, Ílhavo /.•')-77. Í*oisjá não vive

tambeui o hom<Mn que cscreveo aq^uellas pala-

vras I . . .

Um jnoço. que parecia um Hércules ! Fai

f-ompanh''iro em Coimbra de Âyr«'á de Gouvea,

for:iríU-se em Direito e esteve para se doutorar,

rlieíiando a imprimir a l)issPttti<ào inaxujutal.

[A ultima vista gravada no rosto do numero 7 é

[9 da egreja d» Vista Alegre.

Aqui está outro oflerecimenlo de ura homena
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de sciencia medica, o snr. dr. António Aiigiisio

da Costa Simões : Projecto de Uegxilamenlos

dos Hospiíaes da Universidade de Coimbra^

iS73.
Para sentir e lamentar é que este apostolo do

bera, e da sciencia, este iilustre professor de

Coimbra 'neste momento seja tão desgostado no
outorano de sua vida honrada . .

.

Entremos em França, não sei bem onde. Ye-
jam este livro : Comple rendu des constilui'

tions des jésuites, par L. R. de C. de la Cha-
lotais, Procurador da coçoei no Parlamento inglez

em Dezembro de 1762.

Na doutrina qq Jesuíta Salmeron, o auctor

doutrina áspera: «Si un Prince devenoit Iléré-

tique ou Schismatique, le Paje peul tiser con-

tre lui du glaive lemporeU p^isser outre jus-

qu'à le dépozer, ^ le cliass^er d^ sotjí fíoyut^'

me...»
Mais ainda ; TotU Particulier a le même.

pouvoir, celui de deciarer le Pjince enaemi pu-
blic, Òc en consequence, de le, faire mourir par
le fer. . .»

Mas deixando a França, aqui temos em Por-

tuguez obra mais acabada : Origem infecta dc{

relaxação da mural dos. . . Jesiiitas, etc. Lis-

í)oa, 1771. Foi da livraria de Santo António
àe Évora.

Custou-me uma de seis 'num Ferrovelho. Se
o leitor quer saber como a Companhia auctori-

sava qualquer atrocidade, até ao assassinato,

leia este livro para sua edificação.

Ha tempos que andamos por fora de casa

;

entremos 'nella, em 1759.
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•Este livro, impresso em Évora *naqnelle an-

no, e dos taes que deilam a mão abaixo ! Pro-
sódia etc, de Bento Pereira. Um immenso ros-

to em latim com letras vermelhas e pretas. Ain«

da é um bom livro este, especialmente pela 1.^

e 2.^ partes do Thesouro das pbrases portugue-

zas que tem no fina. O Latim vae perdendo de

moda
; já nin2;uem o aprende, já poucos o sa-

bem ensinar. Também não deixa cá saudades.

Deos lhe perdoe as amarguras que a tantos cau-

sou !

Agora, sim, meos viajantes, é que vamos dar

um bom salto : Roma ! Eil-a ali está com o seu

castello de S. Angelo e annexos colossaes, re-

sidência do Papa.

Vejamos imprimir na oíllcina Komarckiana,

cm 1728, este livro : Évora gloriosa etc, por

Francisco da Fonseca. E' bom livro, dá muitas

noticias de toda a casta. Deve ler-se.

Comprei -o ha pouco no espolio de um Padre
que o não era, um velhote, vestido de capa e

batina, que tendo apenas ordens menores nun-

ca em toda sua vida de mais de 80 annos dei-

xou as vestes negras do sacerdócio. Morava na

rua do Paço, ou do Marquez de Pombal, as-

sim chrisraada pelo meo sympatliico amigo Vis-

conde da Tourega, quando ahi o paiz se lem-

brou de festejar o saião da praça de Belém. E
deixemos Boma que é insalubre agora : o Tibre

é doentio e palludoso. Volvamos a Lisboa, que

está uma bellesa de aceio : nem sombra de mi-

cróbio ! : Diccionario Porlugiiez e Laltno, por.

Pedro José da Fonseca, 1771. E disse.

Continua a região dos fólios : demoremo no*
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tim pouco em Lisboa : Exercida de perfeiçm

e virtudes christãs etc. Traduzido de Aflonso

Rodrigaes por Fr. Pedro de Santa Clara, 1754.

Tenho outro em hroclmra ; uma riqueza !

Approxime-se sr. João de Barros, comprimen-

te a estes viajantes que para o ver vieram. Dé-

cada primeira da Ásia, ele., na offic. de Pe-

dro Ferreira, 1752. Não se publicou- senão este

1.' volume, como sabem bibliographos. E' offe-

recido a um Inglez, João Br islãw. Kntre agora

na forma, vernáculo escriptor, e vá descançado

que nunca morrerá : ha de ser lido em lodos os

tempos.

Outro Barros! E' o Jesuita André, com o seo

bem escripto livro : Vida. . . de Anlonio Viei-

ra ele, na oíTicina Silriana, 174G, óptimo exem-

plar. Também tenho dois.

A lingoagem deste da Companhia é accura-

da e elegante.

Já o li todo e gostei, Bolem se a elle, que

se não aborrecem. Também me veio do Padre

que o não era.

Bem vejo que o leitor vae cançado do cami-

jiho por entre estes gigantes de papel, papelão

e couro. São assim todos os caminhos na vida

e no mundo : ora agrestes e áridos como areaes

da Libya, ora amenos e floridos como jardins

das Hespérides. O passei'» de hoje vae no Bm,

que já lá vejo de perto o extreme da estante.

Da só mais dois livros cujos auctores vamos co-

nhecer.

Aqui está Fr. João Pacheco, mostrando- nos

o seu Divertimento Erudito, impresso em Lis-

boa, 1738. São só o t." e 3.« volumes. Obra
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de muito saber, e de grande instrucção pelos

termos technicos de sciencias, artes e officios,

que reuoio. Obra tremenda como de livraria de

um pobrete, que nem tem pingues ordenados,

nem apanhou a taluda, nem tem tido heranças,

nem. . . nada.

Sem sairmos de Lisboa, em 1759, imprimio
B. A., de Oliveira em 3.' edição este volume :

Escola Moral, Politica, Christã, e Jurídica
etc. por Diogo Guerreiro Camacho de Aboym.

Este sugeito, cujo nome já encontrámos no
Pinto íienascido fartou-se de escrever voluma-

ços em Latim sobre direito, e deixou-nos este

em Porluguez delambido. E' uma enorme niis-

cellanea de vários conhecimentos e de grande

leitura, especialmente de grande leitura, de li-

vros hespanhoes e latinos. 'Num dos Prólogos

diz elle aos zoilos

:

Quien presume corrigir,

Debe bien considerar.

Que fuè siempre el censurar

Mas fácil que el escrivir.

Diz mais em paginas 383 que um tal Phavo-

rino, que não tenho o gosto de conhecer, redu-

zia a três classes os homens todos : ridículos,

vaidosos e miseráveis. Por mim não sei em
qual dos grupos me deva encaixar ; talvez nos

tros. Conheço, porém, alguns, agrupados nos

ridículos, os ambiciosos, a quem á maravilha

ajusta o que escreve este Aboym grego. Ora

veja o leitor isto :
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«O ambicioso logo que sobe ao logar, se en-

che de soberba, e se desvanece de jactância. .

.

despresa os amigos, desconhece os que antes

conhecia, vira a cara a todos, levanta o pesco-

ço. . . sendo para os súbditos oneroso, arrogan-

te, grave e importuno».

E' isso mesmo ; cá por Évora lemos da es-

pécie. De acordo está elle comigo e com o Fi-

íinto :

«Era as genealogias importa saber pouco: o

mais seguro é ignoraUas».

De harmonia, snr, Áboym.
Comprei este livro na mercearia do falleeido

Luiz Cabreira, que foi ura hora homem. Perten-

céo a José Paulo de Carvalho^ corregedor era

Évora era 1808, pae de José Paulo de Mira, re-

cerafallecido, o aíTamado. caçador d,e Javalis.

José Paulo de Carvalho,, apodado de Jacobi-

no, fugiu de Évora antes da entrada dos frau-

cezes e foi morrer espostejado, ou pouco menos,
ás mãos de portuguezes, próximo a Barrancos,

como melhor de que outro o explica José Ac-
cjursio das Neves na sua, íTisíorza da Invasão
dos FrancezeSy no tomo 4.°.



Vamos recomeçar nossa viagem por Lisboa,

em 1829. Está aqui o snr. José Daniel Rodri-

gues Costa, o celebre homem dos opúsculos, o

auclor do Almocreve das pelas, a victima de

Bocage. Portugal enfermo, é uma satyra em
parelhas a usos e costumes, e a mil cousas. Yá
de amostra :

«Eu vejo homens de grandes ordenados,

Que fazem os dos outros ser quartados
;

Os que elles tem, sempre achão ser pequenos,

IMas

querem que o dos outros Sqae em menos,

Que o triste pão, que o empregado come
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Mas o que elles desfrutão inda occulio

E' uma bagalella, não faz vulto.

Não maculo ninguém
;
porém ha disto,

Como eu por muitas rezes tenho visto.

Isto com alvo certo não se entende
;

Quem tiver este vicio que se emende,

E singular fazer*se não intente

A' custa do tlagello da outra gente.»

Já o homem assim escrevia em 1829 ! Em
todos os tempos lera havido desses laes. Não
lhe escapou nada

:

«Eu vejo muita cousa vir da frança,

Enfeites que de os ver a vista cança
|

Té cabellciras vem para senhoras,

A quem as calvas são mui devedoras,

Feitas de coifa elástica, e mui preta

Com um monete em ar de maçaneta

;

Porém estes modernos penteados

De cabellos puxados, repuxados

As cabeças vão pondo em tal figura

Que fazem seja calva a formosura.»

Deixemos o ralhador e sigamos nosso caminho.
S. Thadeo Ferreira imprimio em 1801 um

livro, que tem este titulo : Supplemenlo do Aia-

nnol da Ordem da Hospitalidade de iV. P. S.
João de Deos, ele. Não sei quem foi o auclor

deste volume, que tem 238 pag. in i.". Foi
do Convento de S. João de Deos de Elvas.

E' notável a sorte dos livros! Seos auctores,

que muitas vezes foram uns pobretes, só viaja-

ram no seo quarto ou livraria, como nós estamos
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fazendo ; depois de mortos então é qufi é o via-

jar! Este veio de Moura.

Ainda sem deixarmos Lisboa, temos para ver

um bom livro, segundo dizem : Inxlrticoim da
Cavallaria de Brida, por António Pereira Rego,

17G7. Combate a cavaikiria da gineta por infe-

rior á da brida e ensina muita cousa sobre o

assumpto. Segue no mesmo volume a Summu'
la da alveitaria, que trata acbo que de todas,

as doenças dos animaes : As Lupas, o Eslabâo,

os Arestins, Gçavarros, Galapago e Porrilhas,

tudo

!

Está agora aqui, também era Lisboa era 1816,

o l'.*" Moreira (F. R. de Carvalho) com o sen

Paíriolico. São máos versos ás três invdiões

francezas

;

«Hum jugo ! . . . E hum jugo por aleivosiu

Nos termos posto mais exasperantes ! , . ,

E Porluguezes somos hoje em dia?. .

.

Foraol-o de antes »

Horrivel l Não leiam : as notas, sim, sãa cu-

riosas era prosa coramum; alludera a homens d(í

tempo e acoBtecinrentos.

Embarquemos agora, nieos viajantes, e siga-

mos para os Açores. AU''m temos já Ponta DeJ-

gada, na Ilha de S. Miguel. Lá se começoa e

tem continuado a impr:m'ro: Anhiro dou Aço-

rcSj vol. 1.^, 1878. Já vae no 5 ' volume (sla

collecção de documentos para a historia 'daquel-

las ilhas. Que Irabafhc no reunir e coordenar

'daquellcs documentos

!

Teai esta emprega pesado sc^. ' ' '
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^e um meo amigo desde o tempo de estudante

em Coimbra, o Dr. Ernesto do Canto, 'daqiiel-

ía nota-bilissima família da Ilha. Tenho sauda-

des 'daquelle tempo de Coimbra, se tenho ! Que
grupo de rapazes briosos aquclle dos ilheos

!

Temos de voltar a Paris, leitores; e, pois que
temos navio ás ordens, singremos para a Fian-

ça : A índia chrislan.

.

. etc, tradusida por J.

Pinto de Campos. E' uma refutação de Jacol-

liot—A Bíblia na índia etc. Com grandíssima

erudição escreveò o peruano Gitàl a refutação,

e com não menos conhecimentos a traduzio Pin-

to de Campos.

lia sophisraas 'neste livro e muitos ; mas ha
também grandes conhecimentos da antiguidade e

yastissima erudição.

Monsenhor Pinto, parece que ofTendido do

Imperador do Brazil, o sábio delicado, por ser

imperador, offereceo o iivro ao nosso rei. Elle

veio ver Évora, o sábio di lá, e eu, que íivora

um telegrarama de Lisboa obedeci á sua doutri-

na e fui á estação do caminho de ferro esperar

o homem, que parece íer-se chamado Pedro de

Bragança na viagem ; um sugeito como outro

qualquer. Leigo em pragmáticas, dirigi -me ao

Bragança e mui cortezmente lhe vendi o meo
peixe como o telegrarama pedira, entregando»

lhe um Boieiro do viajante em Évora, Da al-

tura de suas bar])as crescidas, do pináculo do

seu trono de prelos e abastardados poríuguezes

me arrancou elle das mãos o opúsculo é me deo

a mirar o costado real ! Correcto, solito e rea-

lengo. Biographos deste imperador sahio, cujas

obrjas ainda não li, porque andam por mesas ai-
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ios, aqui vos deixo este traço biograpliico ; não

o despreseis, quando houverdes de o endeosar

!

Já estamos em Lisboa, em 181o; Gulliardo

imprime : Trainfo do clero Poiliifjiiez em ge-

ral. Partes 1." e 2.*. Ksta segunda defende o

de Évora, no tempo da invasão franceza.

Parece que fora o clero maltratado 'numa Me-
moria Politica inserida no numero 37 do Inies-

ligador Porliujuez em IngUiletra. A memoria
que defende os de Évora, é curiosa. O clero de
Évora foi patriota gtnuino, e se o não fora me-
lhor gallo lhe cantara em 1808. Muitíssimos pa-

garam com a vida a tresloucada delensa de uraa

cidade rola, apesar das muralhas feinandinas, è

que de modo algum podia resistir, ao ataque de

8 a 10 mil francezes, vencedores na Curopa,

para quem a cidade de Évora era um almoço

militar. Enganaram-se nm pouco ; é verdade,

que o celebre Moreli hespanhol, que se fizera

general, ainda os batera bem batidos até ao mo-
mento da fuga com a espada a liracolio, a gui'

lana !

Temos agora de chegar ao Rio de Janeiro : a

viagem é longa; mas ser-nos-ha fácil o ir lá.

Del dicho ai hec/io no vá yran trecho : cá es-

tamos na capital da febre amarella. A typ. do

Globo imprime era 187o este livro : A Igreja

e o estado, o catholico e o cidadão, por Joa-

quim Pinto de Campos.

Escreve mui bem porluguez este homem, es-

te meo amigo, e defende com talento a causa

que por dever de sua posição patrocinou.

Fujamos agora e pejemos de novo em Ponta
Delgada.
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Saudaths da terra, de Gaspar FructuOPO,

Ilii^ioria Genealógica de S. Miguel, 1876. Me-

de 276 paginas este livro, por muitos títulos

excellente. Foi editado esle volume por Franciâ-

LO Maria Supico e por José Pedro Cardoso.

E volvamos a Lisboa agora.

E' o anno de 1882. A Lithographia Matta

k Comp. dá á luz um livro singular in folio

:

Dcícobvimenlos, guerras e conquistas dos por-

liiguezes em terras do uílrajnar nos seculoi

XV e KVI, por E. A. de Bettencourt. Aquel-

le titulo é em tinta encarnada. E' um folio má-

ximo de XYI 420 paginas, manuscriptas era

caracteres gothicos, primorosamente caligrapha-

dos. Cada pagina tem uma cercadura formosa,

egual em lodo o livro 1.° e diversa em todo o

segundo.

Nas paginas do 1." livro esta cercadura boi*-

dâ mfctade da pagina ; em cima e do lado da

lombada ; nas do 2." somente deste lado.

Tem no íim ires raappas.

Eu já escrevi 'deste livro único 'neste mesmo

periódico. 'Neste género não temos nada assim.

Livro de grande trabalho de investigação con-

scienciosa, deve passar á posteridade nas livra-

rias dos homens de letras. A cartonagem é lin-

díssima.

Vae finda a região dos fólios.

Em Braga entramos. Da typ. Camões sae 'nes-

te momento uma rica Homenagem a Luiz Qui-

linan, 23 de Abril de 4883. Subscrevem-lhe

os artigos em prosa e verso os melhores escri-

ptores de Rragà, capitaneados por seo decano,
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Pereira Caldas, que com grande trabalho lhe

compoz outo quadras cora versos de Camões :

«Digno feito de ser no mundo eterno,

Grande no tempo antigo e no moderno,
Cantando espalharei por ioda a parte,

Se a tanto me ajudar o engenho e artel*

Voltemos a Lisboa 'neste anno : estão aqui

três publicações da Kermesse, destacando a de
Luiz Jardim : iLalia, pelo primor de tudo quan-
to encerra. São offertas com que honraram este

obscuro trabalhador.

Eis aqui cartonada a edição dos Lusíadas do
Diário de Nulicias, reproducção critica da prin-
ceps, por F. Adolfo Coelho, 1880. Teve uma ti-

ragem de 30:000 exemplares, para vulgarisação-

do poema. Honra os editores do Diário de A'*-

licias essa publicação gratuita.

Chegámos, companheiros de viagem, ao maior

in folio, ao gigante da minha livraria, que
me dá a lembrar aquelle marroquinão collossal,

que os de Tanger mandaram ir ao encontro dos

Portuguezes, quando foi da conquista, e que,

sem a nenhum dos nossos amedrontar, caio era

terra ás mãos de um esforçado porluguez.

Entremos no Porlo, onde foi gerado o livro,

ou opúsculo (notável contrasenso !) porque sè

contem lX-7 paginas : Canções de D. Pedro I,

rei de Portugal, 1878. E' dedicado d saudosa
tnertwria de D. Pedro V, e precedido de umá
introducção de Pereira Caldas, erudita como tu-

do quanto escreve este sabedor, gigante tam-

bém. O leitor que nunca lesse o Loncioneirú
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reunido por Garcia de Resende^ pôde apreciar

D. Pedro como poeta

:

Senhora quem vos matou

Seja de forte ventura

Pois tanta dor e tristura

A vós e a rai causou.

Assim rompe o rei, lamentando a mofte da

amante formosa, e continua :

E pois nom vi mais asinha

Tolher vosso triste fym,

Recebo vos, vida minha

Per senhora, e per Rainha

Destes Reynos, e de myra.

E termina este menestrel coroado

:

Sangue do meu coraçom

Ferido coraçom meu,

Quem assi per esse chom

Yos espargeo sem rasom?

Eu lhe tirarei o seu.

È tirou, que palavra de rei não volta atraí,

Fim da t.^ parte
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3DUAS PALAVRAS DO EDITOR

Havendo reunido em Tolume na «Primeira

parte» das Viagens na minka livraria de An-
tónio Francisco Barata, o velho amigo e compa-

dre dos saudosos tempos de Coimbra, a que me
ligam laços de amisade de mais de 40 annos,

jamais trahida e sempre* desannuveada, e o

escriptor respeitado e consagrado pela aura pu-

blica como um dos mais indeíessos e beneméri-

tos lidadores das leltras pátrias, as quaes tem
enrequecido com os opimos fructos de seu ta-

lento e trabalho^ teria como crime de lesa-lilte-

ratura o não fazer o mesmo com relação á sua

«Segunda parte».

E por crime irremissível o haveria eu sempre,

dando se, como se dá, que não destoa esta par-

te do seu precioso trabalho,dos altos quilates que
acendram aquella,a não ser no defeito para mim
imperdoável e inapagavcl, que, não obstante o

muito que considero o auctor e o muito que lhe

quero, não calarei, qual o de não alcançar esta

«Segunda parte» á-^sViagens era volume á ter-

ça parte sequer do a que montou a t Primeira».

Posla de lado esta pecha, infelizmente não

pequena, não ha senão por que encomiar essa
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«Segunda parle» das Viagem na minha livra-

ria, que em si reúne ella todos os predicados

(jue assignalei na «Primeira», e que a tornam

uma verdadeira jóia lilleraria, única no seu gé-

nero no nosso paiz, abrindo exemplo muito pa-

ra ser seguido, e oxalá que o seja por quem
bera nas condições de o fazer, pois que reunin-

do-se era tal modo mais uma vez, e são bem ra-

ras as em que isso succede cm cousas liltera-

rias o

Omne tulit punctum qiii miscuit utile dulci

de Horácio, (a)

(a) E'te conhecido verso de «Arte Poética» de

Horácio, mja versão é «A perfeição está em reunir o

ulil e o agradável», traduziu-o Cândido Lusitano:

Quem sabe pois tecer arção, que instruji,

E juntamente acrade, este he que leva

O voto universal
;

D. Gaslão Fausto da Camará Coulinho:

K"(Stc empenho ?e vê, que é necessário,

A fim de conseguir geral applauso.

TectT com defira mrio, e primor d'arte

O ap:rad;ivel e útil, instruindo,

E ao mefmo tempo deleitando.

c Jerónimo Soares Barbosa :

Aqiíelle os votos só uniu inteiros.

Que é o útil misturou e o deleitoso,

Juntando á instrucção prazer gostosft.



Sahida primilivamenle nas columnas da Au-
rora do Cavado, d'ahi a colhi para o presente

toniosinho em lorraalo idêntico ao era que re-

unida a «Primeira parte, e como complemento seu

vae ella correr mundo, ficando eu bera certo e

.«eguro, como padrinho no registro de seu nas-

cimento, de que lhe não faltará do publico o

acolhimento benévolo e festivo, e bem merecido,

com que acollíida foi quando estampada nos fo-

lhetins da Aurora.

Barcellos 22 de março de 1894,

Rodrigo Velloso

Como curiosidade bibliographica apresento es-

tas três diversas versões do mesmo verso, aciesceii'

tando também, como tal,que n'uma excellente traduc-

ção da «Poptica» de Horácio, seguida d'? traducçao

do «Ensaio sobre a critica» de l*ope, publicada ano-
nymamente em Londraa, em 1812, por uma portugue-

sa, e dedicada á " preciosa memoria d'el Rey, D.

João IV,» vem ommitidos todos Os versos do original

a começar do 274

Ignotnm tragicíe genus inveuisse Camenge

até o 345

Et longum noto scriptori prorogat seyum

Qos quaes comprehendido o

Omme lulit punctum &c
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Se algum dos vncus companheiros de viagem

se não sente canrado do caminho e me quer

acompanhar no paiz dos pigmeos, dos folhetos

e livros de pequeno tomo, acompanhe-rae, tenha

coragem, que eu lhe certifico que quando outro

proveito não colha destas viagens alcança ao me-
nos o conhecimento de alguns livros uns ix)ns,

outros soílriveis e outros máos, que também os ha.

O primeiro que encontramos é escripto por uma
victima do despotismo entre nós, por ura des-

graçado companheiro de Gomes Freire d'Andra-

de na sentença inaudita, lavrada por portugue-

zes contra portuguezes em iSíl, mancomunados

para isso com o deshumano Beresford, António
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Pinto da Fonseca Neves. Este ao monos não foi

morto: ao cabo de alguns annos de prisão e des-

terro volvco á pátria velho c doente: Ubras poe-

Ucas, por—segundo tenente de artillieria, victi-

nia da vergonhosa sentença, produsida no juizo

da Inconfidência em 15 do outubro de 1817. Lis-

boa, \ 82 1 .
— Coiladol Preso no Segredo do Infer-

no^ exclama:

«Medonha gruta, cárcere do inferno,

Negra caverna, onde o silencio mora,

Própria a nulrir o mal que me devora,

Que lasca c punge o coração mais terno...

Faz uma petição a D. João Yl c diz n'ella,

fallando da invasão franceza:

Quando a vossa pátria, ó Rei,

Um tyranno agrilhoava,

Com cUe um passo não dei;

Para si me convidava,

Seo serviço regeitei.

Muitos ha que o acceitaram

Outros ha que se olfreceram,

Depois as armas voltaram

Contra a pátria onde nasceram

E no seo sangue as molharam!

Afrancesados sem conto

Também nas becas houveram,

(os fieis eu não affronto)

Um estranho rei quizeram!

Por decência os não aponto.
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** Em oulra composição diz que foi um dos pri-

meiros que ergueo um brado contra invasores:

Er^ro cm Lamego
Prisca cidade

A voz primeira

Da Liberdade.

A's armas corro,

E em mareia lida,

Entre paisanos

Exponho a vida.

Li si a atravoço

Entro cm (ialTí^n,

E' Gloria ou Morte
Minha divisa.

Regi na Ilespanba

Gíiz fniminantc;

Entro em Lisboa

Já triunfante

Mas, Pátria ingrata,

Se não premeias,

Ponjue me rasgas

Cançadas veias?

Este volume tem no fim uma Memoria que o

auctor mandou unir aos autos, que é muito in-

teressante para a historia d'a(pielles tempos. Pe-

dindo uma certidão da guia que o couduzio pa-
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ra o degredo, disseram-Ihe n'ella: «Eslc reo m^^
coi.denmado em degredo por dez annos para Mo-
çambique e isto por culpas e motivos!» Que
taes eram os tempos e os Juizes, cujos appel li-

dos de farailia por ahi andam ainda hoje? Dá
a lembrar um Juiz de Direito, Miranda, que es-

teve cm Évora, e que mandou para a cadeia a

un) certo homem dizendo: «Provas do crime não

ha; mas vá lá para a cadeia cá por cousas! ...»

E tem havido disto na magistratura! Vergonha !

«A lei será egual para todos...» Isto é simples-

mente irrisório, como certo c ser este opúsculo

a Carta consliliicional, impressa em 1826.

E' tal minha descrença por este código de leis

que ainda o não li todo! E' uma vergonha, bem
sei; sou um mao cidadão que não conheço esta

bíblia.

Ha muito que não encontrávamos a Cenáculo:

eil-o aíjui com a Pastoral que começa: Dispoz

o Supremo c Divino Provisor dos homens. . . E'

de 1808 Dá -nos uma nova litteraria, pelo menos

a mim, de que nm Terceiro, Frei Ânoré da

Veiga publicou um volume de vc)'so<i e morreo

com 110 annos! Parece não ser conhecido este

livro. Tem a Pastoral 12o paginas de varia dou-

trina e grandes conhecimentos, mas naquelle

estyio arrevesado, que não parece portuguez.

Chegamos aqui a Barcellos, onde ainda não

entrámos:

fíeino da Estupidez, poema de F. de Mello

Franco, Typ. da Aurora do Cavado. E' outra

edição do conhecido poema, devida a mco com-
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padre e amigo, o Dr. Rodrigo Yelloso, um be-

nemérito das letras porlugiiozas. Não c só este

poema que elle tem publicado na sua imprensa:

ha mais, cujos tilulos ora não lembro, nem pos-

suo exemplares.

JNão sei se vos mostrei o estylo do auctor: se o

não fiz vá de amostra: começa o canto terceiro:

*Do fcrtil Portugal qiiasi no centro
A vistosa Coimbra cslsl fundada-,

Pi'lo cume solerbo de alto inoiítc,

E pelas fraldas, que o poente avistam
Vai-3e ao longo estcndemio, até qnc clioga

A beber do Mondego ns mansas aguas.

Já vedes, companheiros de viagem, que os

versos são bons, e (pie deveis ler esta satyra

á Universidade, que em todos os tempos tem ca-

recido d'cllas. Será tiilvez uma demonstração da

these do Martins Asneira:

De rehxis univenilalis quod est, esl.

Aqui está um sugeito que nós já encontramos:

é João (iarrido com sua Taboada curiosa, de

Lisboa, 1739. Acaba assim um elogio IVadesco;

«Tudo nos mundos contara

A conta, se mais houvera,

E se mais mundos houvera

Lá vossa conta chegara.

Engenho subtil vos fez

Singidar só como o sol,

Se lá nasceste líespanhol

Sede hoje cá Porluguez.



14

Dcos giiarde e vos renove

Com graça n'alnia gentii:

Quinze de Marco de mil

Setecentos trinta e nove.

Até que a morte traidora

Mc tire a vida por lei

Serei vosso amigo l'^'ci

João de Nossa Senhora.

Era engenhoso este frade, não era?

Estamos no anno da Patuleia, ISiC. Silva

Carvalho imprime era Lisboa: ISovo Melliodo da
cultura (!) d'Abelha?, por Diniz de Sanl'Anna
Torres, Benenciado da Sé de Évora. Máo cstylo,

mas boa doutrina para o tempo. O velhinho,
que ha pouco deixou a vida sabia da arte a
fundo.

Ha vinte e um annos, Rodrigo Velloso im-
prime em Coimbra: Folhas ao vento. Livro lui-

moristico e chistoso recorda-mc com saudade
aquelle tempo! Yelloso, Cerqueira Lobo, Mon-
teiro e outros rapazes eram companheiros de
casa na Couraça dos Apóstolos. Preparase um
passeio a Condeixa, canta-se, para demover em
verso a Cerqueira Lobo, que não queria ir:

«O' tu, quG cm rcsas lodo o clia passas,
iínlro as futiT)Ç'\s dos miluios vis,

Deixa utn momento de trazer rosário
Só necessário para mãos senis.
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Não reses tanto,

í-oho da ninado!
'

(loza um feriado!

Vae ser feliz.

O ultimo capitulo inscreve-se: Magisler Si-
monideo. Já não vive este professor de Latim
em Coimbra, que serviu de assumpto ao capitu-

lo. Yá de amostra das celebradas traducções de
Simões:

Et cum clamarem: Quo nunc se proripit ille?

Tilyre, coge pecus; tu post carecta latebas.

Traducção: aE quando eu exclamava: Tyliro

enfardcUn o gado! Para onde diabo se esguei-

rou elle? tu,moiuanfe, estavas alarpadado de
trás dos caniços. i>

O professor que assim traduzia o latim morreo

deixando amontoados 200 contos de reisl

Ainda de Coimbra temos aqui as Carias Bi»
lliographicas, por F. T. (Annibal Fernandes Tho-

maz) 1876 e 1877, 1.^ c 2.^ series.

Estes raros opúsculos são ofFerta amiga. Que
dizer da erudição especial do auctor ?

Que no assumpto não conheço nada mais in-

teressante. Fernandes Thomaz não é só o ama-

dor entendido é o escriptor aprimorado.

A sua livraria, que vi na Louzã, onde vive,

c valiosissima.

Aqui está ura livro de um homem que não

sei se é vivo ainda; talvez o não seja porque se
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lhe haviam Iranslornado as faculdades pensado-

ras, Florêncio Mago Barreto Feio, lente de Ma-
thematica cm Coimhra: Memoria hi.slorica e

de^cripliva acerca da B'bliulheca da Univer'

sidade, 1857.

Penso ser o trabalho mais completo sobre a

Bibiolheca.

Já não vive o humanista A C. Borges de Fi-

gueiredo, que verteo as incnpçõcs latinas d'a-

(juella Bibliothcca. E' conceituosa esta :

«A todos este espaço se franqueia,

De livros adornado; aqui entrando,

Os escriptores lede, e sereis douto.

E para o esturlo vosso a norma é esta;

Leia c medite a mente, aponte a penna.

Vamos agora, meos leitores, terminar este pas-

seio d'hoje cm Lisboa, em 1841: Algumas con-

siderações poliíicd^s pelo aulhor do Ilonlem^ . e

Hoje e Amanhã ele.

Não sei ao certo quem é o auctor deste opús-

culo politico, que se escondco. Suspeito ser D.
José de Lacerda.

O meu amigo Joaquim Martins de Carvalho é

quem sabe na perfeição estas cousas da historia

contemporânea.

O anonymo auctor moslra-se hostil á revolta

de Torres Novas, promovida por Cczar de Vas-
eoncellos, José Estevam e o Conde do Bomfim,
era 4 de Fevereiro de 1844, prenuncia a Pahi-
léa, ou Mai^ia da Fonte, commoção geral contra

o governo de Costa Cabral, feito Maiquez por
António Rodrigues Sampaio!

Tem cousas a nossa historia !



XX

G)mcçanios por Coimbra este passeio, em
Í867: Mundo Inter ioi\ por J. Simões Dias. 2.*

edição.

Foi um livro festejado ao nascer e estimado

depois. O leitor não o conhece? Leia Atuarch
ca:

Quando te vejo á noitinha

Nessa cadeira sentada,

O chaile posto nos hombros,

Na cinta a roca enfeitada.

Os olhos postos na estriga,

Volvendo o fuso nos dedos.

Os lábios contando ao fio

Da tua bocca os segredos,

Eu digo sempre baixinho

Olhanao p'ra tua roca:

Quem me dera ser estriga

Pra beijar aquella boccal
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Lede, que haveis de gostar.

Temos agora aqui um cónego da sé de Évo-

ra, José Jacinlho Nunes de Mello com uma
Oração fúnebre de D. Miguel Lúcio de Por-

tugal c Castro etc, 1781. Era da casa dos Vimio-

sos o morto, c a oração foi recitada na Egre-

ja do Convento de Santa Catharinà de Évora.

Não é mal tecida esta oração.

Entremos no Porto, em 1841. Bibliolheca

Lusitana escolhida, etc. por J. A. Salgado.

E' um catalogo dos cscriptores de melhor

nota quanto á lingoagem, que eu não conhecia a-

té que m'o offereceo o moo velho amigo Fer-

nandes Thomaz.

Do Porto entramos em Lisboa em 1880. Da
imp. de Lallemant Fréres está aqui este li*

vro: Impressões de viagens por Monsenhor J.

Pinto de Campos,

Yiaja-se na Itália e no sul da. França ao ler

este livro, e vai-se a Lourdes, a das aguas

miraculosas. Yê-se muita cousa. Leiam e via-

gem.

Mattos Moreira edita ém 1876:. Contos sin-

gelos^ de Gabriel Pereira. E' um livro de sã

moral, com reparos ajustados, e cautérios sa-

lutares a varias chagas sociaes. Digno de lei-

tura.

Temos aqui dois opúsculos de Lisboa, Cm
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1879 e 1881, cscriptos por um infeliz, que já

Hão vive, como sabeis: A. F. Simões— yl civi-

lisação, a educação e a p/ithisica, e o Tratado
de Lourenço Marques. E' o primeiro um folhe-

lo de utilissima leitura e o segundo uma li-

quidação de responsabilidades politicas, que
a sede do mando arreraeçára de uns para ou-

tros como pela, que ninguém queria.

Entramos na Imp. Litteraria era 18G8, em
Coimbra: «ílisloria da Philosophia em Portu-

gal» etc. por J. J. Lopes Praça, Dr. e Lente

de Direito cm Coimbra. Começa o livro por

tratar da philosopbia de Pedro Hispano (João

XXI) e termina escrevendo de Silvestre Pinhei-

ro ferreira. Tem um 1." fasciculo=Z)oc«<»ew-

tos comprovaiivos: comprehende: Estatutos da -iÇ^

Universidade, Estatutos do Gollegio das Artes e

Estatutos de Évora. Trabalho novo em Portu-

gal, este do illustre académico foi bem recebi-

do pelo muito que já tem de prestadio e en-

sinador.

Agora nos apparece aqui um sujeito, que

não tínhamos visto: Fr. Manoel de Santa Anna
Braga, com o seo pouco vulgar livrinho: His-

toria critica e apolofjelica do Suntissimo Mi'

lugre da villa de Santarém, etc. Lisboa, 180.3,

com duas estampas, a pag. 27 c 7o. Esta his-

toria, o que Icm de mais interessante c a co-

pia de um livro antigo, a não ser apocripho,

que narra o acontecimento celebrado na lenda,

e que se inscreve: Incipit prologus super mi-
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raculum Saawnenli corporis xpi quod apiul

caslrú Sãtarencse cõlirjil in illis diebus in

ecdesia sancli slephani,,. Este documento íem

o iiiereciraento da antiguidade unicamente.

De Lisboa, em 1810, temos aqui: Refulnçãt)

anabjlica do folheio que escreveo o reverendo

padre José Agosiinho de Macedo e inlitidoii

os SebasUan islãs, por João Bernardo da Ro-

cha e Nuno A. P, Pato Moniz, redactores do

Correio da Pen insula.

K" uma sova no homem de Beja, é uma tun-

da no cxfrade.

António Teixeira de Magalhães, tradnsio pa-

ra instrucção de seos filhos o seguinte; Disli-

cos de Calão sobre os coslumes ctc. IJsboa.

1818. E' curioso este opúsculo: quer o lei-

tor amostra para oíTercccr ás mulheres?

a Não temas as pcdavras de lua mulher a-

fjaslada contra ti; porque quando huma mu-
l/ier chora, ella forja alguma traição com suas
latjrimas))

.

Termina com as máximas dos sete sábios

da Grécia.

Esta á curiosa: Diulurnain amicitiam cus-

todí.—Guarda a amisadc por muito tempo.

Sim, sr. sábio, que não veda a quahjuer mor-
tal o alirar-sc com cila aos focinhos de um bil-

tre, (jue possa apparecer, crendo que a amiza-
de seja valhacouto de injurias.

Se quereis agora estudar a biographia de

I



um minislro da.< jiisliras a.jui vos olToroço; A^
ponlamenlos para a biograpltia polU>ca de

Joí^é António Maria de Souza e Azevedo, \ 8 42.

E' a coiupilaíão tlc uii.s arligos publicados

no Nacionat acerca d 'este artigo servidor de

D. Miguel. Parece que a nioralidado do iionioiíi

foi esta: servir cada partido com os homens
de cada partido, por consequência ser de to-

los os partidos.

Pois assiiu é que é!

Este agora éo Cidadão Lusitano, úo Aliba-

de de Mcdrues, Lisboa, -18^2. Todos o conlie-

ceis. por cerlo. E' um opúsculo de ideias libe-

raes (|ue fez ruido e foi luuito lido. \inda pa-

de servir de vasculho a certas cabeças, se po-

dei

O marechal de Saldanha medico! Eil-o a(iui:

Estado da Medicina cm JSõS, Oj)usculo oHc-

recido a D. Pedro V. Leiam e vejam como a-

quella valente espada se converleo cm peiína

podaliria! ?sào é isto vulgar.

De 1766 em Lisboa, temos aípii: Eclofia de

Abano e Damiana, por .!oão Xavier de Matt >s.

Occadencia do bom gosto; ([uereis ver as ja-

ncllas do herisontc?

«Acord.iva aos mortaes brilhante o dia,

Já lá no cume d) apartado monte;

Por([!ie a aurora a cortina ao sol corrii

Xas douradas jancllis do Orizoiíte.
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A névoa da manhã se desfazia;

Cantava o roxinol, ria-se a fonte;

Abria a porta o rústico na Aldca;

Branquejava na praia ao longe a arêa.»

E ponhamol-o de parte n'esta parte, (não
me ia eugongorisando?). Eu, o qne deste sujei-

to conheço melhor é o soneto ás Senhorias,
que começa:

«A trinta e cinco reis custa a pescada,
O triste bacalháo a Ires e meio,

e que dest'arte acaba:

Tudo está caro, só em nossos dias

(iraças aos ceos! temos era bom preço

As batatas, o arroz e as senhorias.

Cá temos outra vez o endiabrado J. Agosti-

nho de Macedo: Refutação do monstruoso e re-

volucionario escrlplo impresso em Londres in-

lilulado quem he o legitimo rei de Portugal?
etc. 1828. Pleno absolutismo de prepotências.

Mações e mais mações e está dito tudo. Siga-

mos nosso caminho c fique-se em paz o exíVa-

de.

Está aqui uma pastoral impressa em 1860,
não se sabe onde. Saudação Pastoral de Dom
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José António da Malta e Silva, penúltimo Arce-

bispo de Évora, que de Beja viera occupar o lu-

gar de Annes de Carvalho. E' escripto sem

\ida para ir longe.

Em Coimbra se publicaram 4 opúsculos que
aqui estão acerca de ruidosa celeuma por cau-

sa de uns RR lançados era estudantes de Bo-

tânica. Diz o 1.°' fíesposla do visconde de Mon-
te- São acerca dos RR. etc. 1875.

O estudante xVntonio Joaquim Ferreira da Sil-

va respondeo ao sr. visconde de Monte-São: é

o segundo folheto.

O sr. Dr. Júlio Augusto Uenriques fez al-

gumas considerações sobre a Resposta do sr.

visconde, terceiro opúsculo. O quarto opúsculo

é uma resposta do sr. visconde de Monte-São

ao sr. Dr. JuIio Henriques. Foi ruidosa a po-

lemica, da qual se deprehende, era verdade,

que o sr. visconde de Monte-São linha no seo

foro intimo causa que o demovia a proceder co-

mo procedeo. Brota isto da carta do sr. Dr.

Joaquim Augusto da Costa Simões. Deplorável

questão.

Yamos terminar este passeio no Porto em
-1873: Vaccina, poema em \im canto, pelo doit'

tor em Medicina António Pereira Zagallo.

Tem bons versos; quer o leitor ver alguns so-

bre a edade da vaccinação?

«Duas, três luas já volvido tenham

Quando se busque vaccinar o infante;
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Se a empresa se aiitecipn, assaz p'rigosa

Lhe corre a frágil vida c mal segura;

Inda qiiasi embryão, quando das trevas

Do cárcere sombrio, em que jazera.

Surge a primeira vez á luz do mundo,

Off'rece apenas rudimento escasso.

Ténue preludio dos vindouros órgãos

Que o tempo em sua marcha pouco c pouco

Fará desenvolver, fará mais (irmes:

Em crise tanta o vaccinar não lembre.

No tempo em que forcejam pur livrar-sc

Dos alvéolos seos, onde existiam,

Bem como presos em masmorra escura,

Os lapideos, cibarios instrumentos,

O infante vaccinar seria injusto.

Descrevendo a boa ou má qualidade do virus

vaccinico diz:

«Fluidez lhe cabe, e transparência muita.

Mas vindo espesso, puriforme, opaco,

Este não é o genuíno, o puro

Qual se requer, a fim de vaccinar-se.»

Em bons versos ensina muito e preceitua mui-

to.

Jánner, o inventor da vaccina, ou seu desco-

bridor é n'este poema elevado ás nuvens.
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ííoje começamos o nosso passeio visitando a

iini íiliio de Évora, lllii<tre por seo talento, com
que se crguco de luimilde mas honrada esteira-

social á nobre das sciencias em Coimbra, o

snr. Dr Damásio Jaointho Fragoso.

Da Imprensa da Universidade sae csle opúscu-

lo: hvnigwaU Disscrlitíune ele. 1854. E' de-

dicada a um bom homem que ainda conheci

n'esta cidade, Capellão do Hospital do Espirito

Santo, Fr. Joaquim António Resio. Como não

conheço a lingua latina só lhe posso apreciar

com satisfação o testemunho de gratidão presta-

do tão publicamente ao velhinho que lhe íoi di-

rector em seos estudos.

Encontramos agora em Í8o0 em Coimbra

este livro: Elementos de Direilo Naliiral. . .por

Vicente Ferrer Netto Paiva. Salve! venerando

ancião! respeitável professor, que nas Camarás

dos Pares ainda te ostentas juvenil no discursar

de fluente dicção !
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Que lemljrauças me traz á iiicnlc eslc nome!

Recorda-me o insigne poela Joào de Dens, sal-

vo de perder o 4." anno juridico por este notá-

vel professor, que lhe conhecera o talento; avi-

va-nie a jerahrança de nm dito do poeta ao seo

condiscípulo, hoje digno Ministro do Reino, o

Exni.® snr. Barjona de Freitas.

Toparam-se á porta férrea:— Então até ou-

tubro, João de Deus ? lhe dissera Barjona.

—Não, até não sei quando; porque a minha

formatura ha de durar dez annos, como o

cerco de Traia, respondera o poeta.

E assim ioi! Dez annos depois era Barjona

Lente do S.'^ anno jurídico e mestre do seo an-

tigo condiscípulo.

Elemcnlosde Direito das fjenies, do mesmo
Fcrrer, 4850. Foram compêndios estes livros;

liojc creio que não.

Aqui está agora um bom trabalho de Souza

"Viterbo: A Exposição d'arle ornamental-Notas

ao catalogo. São 6Í paginas de eruditas exca-

vações no campo do passado, no campo da ar-

chêologia pátria. Leitura ensinadora para os que

gostam do género.

Entremos aqui cm Braga, em 4881, que cá

nos apparece um sabedor, um trabalhador sapien-

te, de nossas relações; Encómio a Camões,

numa poesia hispanhola de D. José Lopez de Ia

Yega etc.

O Preambulo de Pereira Caldas, que fez esta

edÍ£ão de 180 exemplares numerados, é, como
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tudo quanto saft da penna deste ornamento dis-

tiactissimo do professorado, de pasniosa erudi-

ção. Esteexemphr não tem numero, ó o exem-

plar capilha, que devo a tão bom mestre. A
poesia castelhana é sentida c linda: Vá por a-

mostra o fim:

«Pobre Camoens! tu lápida regara

de perlas, si mis lágrimas lo fueran
;

y entonces solo asi le tributara

recuerdos que la musa cnnqnecieram,

;De flores yo ornaré esa triste lápida;

plegarias ai Senor elevarei. . .

iy mientras tenga ardor mi rida rápida,

tu nombre com respeto invocarei»

Do mesmo anno e do mesmo editor erudito

veja o leitor estas: Seis eslrophcs do episodio

do Adamaslor com a versão hespanhola de D.
Palriclo de la Eícossura^ inédita ainda, a»i-

tei:edidns de um preambulo, por Pereira Cal-
das, De 200 exemplares, que se não exposerara

á venda como aquelToutro, este & o exemplar
capilha. Vasto saber no preambulo. Quereis

vèr como o castelhano vertia o nosso poeta? ouvi:

«No acabava de hablar, y una figura

En los aires se alzó, robusta y valida;

De disforme, grandíssima estatura,

La barba sinpcinar, la fáz escnalida:

Hundidos ojos; torvo y sin mesura

El ademan; color lerriza y pálida;
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Sucio y crespo el cabello en lá ancha frente;

Negra Ia boca, y amarillo el diente.»

D' aqui se vê como as duas linguas correm

parelhas. Sigamos.

Estamos já em Évora, em 1880. Da Typ.

Eborense sae este opúsculo: A questão das o-

bras do aqueduclo Seiloriano de Évora etc.

pelo engenheiro civil, Adriano Augusto da Sil-

va Monteiro. Suo 32 paginas de bom poitu-

guez: quanto á doutrina, scientifica ò ella e pa-

ra os entendidos.

Temos agora, moos companheiros de viagem,

de voltar a Jiraga, porque cá esta ainda Perei-

ra Caldas: Duas Palavras sobre o Diccionario

Bibliograpkko Porlugiiez. . . \)ot Br Ho Ara-
nha^ 1884. E" um elogio a Brito Aranha, o

continuador de Innocencio, com alguns reparos

e esclarecimentos curiosos.

Serei raridade? Iê-sen'iim opúsculo sem fron-

tispicio nem anno, nem iogar de impressão,

em cuja capa escrevi aqiicllas palavras.

E' uma descripção das lestas, que em 1705
fez Évora pelas melhoras do inCante D Ma-
noel, pela restauração de Barcelona, pela con-

quista da cidade de Rodrigo e pela chegada a

Lisboa das náos da índia etc. Não vi ainda

outro, e por isso não sei quem o auctor e qual

seria o titulo. São 48 paginas de impressão.
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Visitemos o Porto em 1881. Aqui esta de J.

Leite de Vasconcellas uma composição poética:

A Estatua de Camões.

«Éramos uma geração valente,

Quando os galeões buscavam o Oriente;

E os deoses, como uns soes,

Erguendo os vivos, ilammejantes braços,

Abençoavam do alto dos espaços

As frentes dos iieroes;

Assim começa a composição, oíTcreoida aos

estudantes de Coimbra. E' curta, lede-a.

Eis-nos volvidos a Lisboa cm 1870: Rela-
tório dos trabalhas desempenhados pelo con-
selho geral das Alfandegas em ISIS.

E' um bom tiaballio na especialidade.

Xo Porto, em 1871, publicou-sc esle opús-

culo: Annhjse do parecer da Junta Consulti-

va d^lnstrucrão Publica sobre a representação

do Consellio do Lyceu do Porto ctc. ctc. Sub-

screvem esle folheto nomes de homens de ta-

lento e sabedores, como J. P. d» Costa Car-

doso, Delíim Maria de Oliveira Maya, Augusto
Epiphanio áw Silva Dias e outros.

Este trabalho dcomc a nova de que j á hou-

ve quem, em vez de viajar como eu na livra-

ria, viajasse no seo jardim. Cila estas palavras

do livro Voijnge aulour do mon jardin: «Bel-

lis étudesi apprcndre des mots, toiíjoursdes mots,

riuu que des mots; parlcr des choses saus sa-
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voir lés choses; dire correcteraent des sottisesj

Yoilá reniploi de toute la jeunesse!»

F. Borges de Souza imprimio em Lisboa em
d788 esta: Relação breve e compendiosa da
invenção da milagrosa Imagem da Senhora
da Nazarelh etc. por João da Veiga Frazão,

com uma vinheta representando o Fuás Hou-
pinho, na posição sabida de clamar pela Vir-

gem, que o salvou das garras do diabo.

Succedeo que vindo um dia

Caçar áquelle deserto,

Estava o ceo tão coberto

De névoa, que só se via

O que estava muilo ao perlo.

Acharão os cães um veado

Talvez que o diabo o fingio

Que mui ligeiro c appressado

Dos podengos acoçado

Para o rochedo fngio.

Mais apressado que o vento

O brioso cavallciro

Sahio em seo seguimento

Sem lhe vir ao pensamento

Aquelle despenhadeiro.

Ha ura penedo chamado
Soberco na rocha dura,

Que sobre o mar debruçado

Fica delle desviado

Mais de cem braças d'altura.

Na ponta deste chegou

O cavallo a pòr o pé,
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E na parte em que o fincou

Um claro signal ficou,

Qiic ainda hoje em dia se vè.

Yendo Dom Fuás a hora

De sua morte ião perto

Mais não pode em tal aperto

Que chamar pela senhora,

Que vio naquelle deserto.»

Eis uma amostra do trovar fácil de Frazão.

A. F. de Castilho ao escrever a formosíssima

chácara, que vem uos Quadros históricos:

€Não ha taes memorias, de tanto deleite.

Por onde a vontade melhor se espreguice

Como as que rescendem aos beijos e leite

Da nossa apartada feliz meninice.

Ouvio ler com certesa este rimance, que tem

o mesmo entrecho. sendo deste modo o pae na-

tural SC não legitimo, da sua famosa composição.

Innocencio falia n'este opúsculo, mas creio

que o não leo, aliás leria notado os muito pon-

tos de contacto nas duas composições. Não
sei se é vulgar se não; eu não vi outro: compreio

em Evoramonte.

Já estivemos na HoUanda e temos de nella

entrar de novo. Eis Liége em 1883. Quereis

ver um opúsculo raro? Nolice sur les Innaux
publics en Portugal, jwr M. Caetano da Ca-

mará Manoel, Ingenieur civil á Évora. Po-

de-se affirmar que este opúsculo de 73 pagi-
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nas historia com exactidão e próprios conhc
cimentos o dcsciivolviniento dos cnininhos de

ferro portiigiiczcs alé ao dia io de ahril de

1883.
Dos poucos exemplares impressos em sepa-

rado, tirados dos Annalcs de rassoe iation des

ingeiíieurs. . .de Gand é este ura exemplar com

que me brindou seo delicado auctor.

"Entremos agora no Porto em J879.

Não dá maiores saltos a phylo.Tera e o mí-

crobio do que nós damos, leitores. Um crepe

mortuário cobre este opúsculo, em que se lêem

estas palavras: Ao meo amigo A. F. Banda em
testemunho de sincero affeclo, offcrece o auc-

tor. E' o infeliz Dr. Manoel Augusto de Souza

Pires de Lima, e o opúsculo As missões ultra-

marinas, Porto, 1879. 78 paginas.

Que dizer d'estes discursos, que assombra-

ram as Gamaras por sua vasta erudição? E que
dizer do talento que se embaciou, que se

deixou velar do nevoeiro espesso da morte? da

morte violenta resultante de forças contrarias, a

loucura tristissima e os lampejos brilhantes de
sua vasta intelligencia? Que foi uma das gran-

des perdas qne solíreo Portugal n'cste anno da
1884. ... Eu perdi n'elle um amigo, que de o

ser ainda me dera provas logo que chegado de

França no anno passado, respondendo a uma
carta minha com uma que guardo muito, por ser

a ultima que me escreveo . .

.
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Entremos aqui em Elvas n'este anno: Samuel
F. Baptista impriniio: Paginas Intimas, do

capitão d'artilheria Zepiíyrino Brandão. Nós

já encontrajEos este bom rapaz em nossa via-

gem.

Rica edição é a deste livrinho de versos. Na
composição: A^ beira do tumulo de A. Hercu-

lano ha estrophes assim;

Quem dorme o somno eterno n*este leito,

Para onde a mão da morte o arrastou?

Um grande portiiguez ! .em cujo peito

Honrado coração sempre pulsou I

Este folheto escrevi em uma noite, dictando-

m'o um saudoso amigo... A. F. Simões: Re~

forma da Inslrucção secundaria etc, 1869.

O opúsculo opina pelo internado.
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Retrocedamos a i880: Catalogo dos perga-

minhos do cartório da Universidade de Coim-

bra. E' um trabalho gigantesco de G. Pereira

feito em 6 mczes ! Não só vemos milhares de

pergaminhos dos séculos XIV, XV e XYI con-

venientemente arrumados, mas summariada sua

doutrina. Bom trahalho, promovido por Filippe

Simões e auctorisado pelo visconde de Yilla

Maior, reitor, hoje fallecido lambem.

Não merecem menção as minhas curiosida-

des litterarias; rans desti, que aqui nos appare-

ce entre opúsculos, quero en mostrar aos lei-

tores o luxo da edição:

Quadros históricos—A tomada de Ceuta^

Coimbra, 1878, Typ.de M. C. da Silva. O fron-

tispicio e o retrato de D. João I são duas for-

mosas gravuras, que mnito honram o artista co-

nimbricense. Ainda escrevi mais quadros, mas

só este se imprimio.

Entremos no Porto 1878. Aqui está uma
edição fiel da 1." dos: Privilégios dos cida-

dãos, da cidade do Porto. Era um raro li-

vrinho de que apenas se conheciam três exem-

plares. Linda edição, que por 200 reis podem
ler hoje os amadores.

E volvemos a Lisboa, em 1880: Lyra ca-
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moneana, por Teixeira Bnslos. Castro Irmão.

Formosa odirão é esta ! O poeta pertence á no-

va escola de Guerra Junqueiro (jue com gran-

de talento, iuquestionavelniente, deo á poesia

emprego ({ue cila não linha tido:

Da portiigueza lyra as cordas rumorosas,

Donde brotam febris os latejos de luz.

Com (jtie se fere o mal c as noites crapulosas.

Com que se zurze o vicio, as viboras da cruz;

Assim comera um snnelo a Cainucs. A'^ noi"

tcs crapulosas e as viboras da cruz, são esco-

la nova, certamente.

Andamos em bolandas n'esla viaírem: já es-

tamos era Coimbra em 1879: A Flor de már-
more, caria familiar por A. A. da Fonseca

Pinto, com uma ])liotoirraphia do convento

e palácio da Penha em Cililia. Rica edição c

ri(|iiissima carta erudita e sabia. E' para se

ler. Quem não visse Cintra deve ler este

opúsculo; porque, se não formar ideia e-

\acta d*aquellas bellczas naturaes que lá nos

extasiam, regala-sc com fácil c puro portuguez.

Termina a Carta com uma poesia latina da ce-

lebrada Luiza Sigòa, a dama lilterata da lilha

de D, Manoel, a infanta D. i\Jaria.
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Oi? meus companheiros de viagem não conhe-
cem JoCto Gorilha? Pois tenho muita satis^a-

Çíão em vol-o apresentar no Porto em i87o:
Carla ao meo ami//o Borges. Tentativa hiimoris-

tica. Vou-lhes mostrar o corarão da carta e de-
pois lhes diiei quem é o auctor:

«TIaviamais de meia hora que o celehrado mr-
ge bcsiia do santo Arcebispo linha soado a meos
ouvidos, e ainda a congénita preguiça me convi-
dava a prolongar aquelle meio somno que tão

agradável é n'estes dias de inverno. A final ven-
ceo o preceito, levantei-me e abri a janella.

Que manhã, meo amigo !

Como os diques do céo vomitam feros

Pluviosas torrentes sobre a terra,

E brame o furacão, rouco batendo

Nos ângulos ingentes !

Ainda que não saibas eoi que parte do globo
se mostram os tacs ângulos ingentes, já deves
ter percebido que chove a cântaros.»

E' engroradissima esta carta e deve ser lida.

Tambcm já não vive o homem que a escreveo
era o professor da Escola Polytechnica do Por-
to, Teixeira Girão, talentoso eí;tudante, que ain-

da conheci cm Coimbra. Onde isto vae !
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Rospondeu-Ihc Manoel Mico tlc Coimhra, em
iSlG: Caria do Borr/es, amigo do ioão Go'
rilha.

Vcjara também o principio:

«Distribiiio a moda ao snr. Carlos Bento <Ia

Silva o papel de apurar o fada epistolar dos

nossos cscriptores, qiisndo desejam tornar pu-

blico o fructo de suas lucubracões.» E segue,

também com nuiita graça.

Âquelle M'co ainda vive, felizmente; é um
meo amigo de Coimbra, o snr. Dr. Albino Gi-

raldes, segundo me informaram.

Também a deveis ler. Mas «e do género não

gostacs aíjui tendes obra pesada pelo redieio de

citações e textos: Diòolarão T/iclagica. . .so-

bre a desinibilidade do Mijslcrio da Conceição

invnaculada de Maria Sanlissiuia. E do Ce-

náculo, nosso conhecido, e o mais sabedor dos

Arcebispos dlivora, salvo melhor juizo. Foi im-

pressa em i7o8. Ou cu li, ou alguém me ailir-

mou ser este trabalho obra acabada sobre o

melindroso assumpto.

Demos um salto a ílollanda, a Le:den,em 1875.

Vamos na companhia de dois homens que não

vivem já, os Doutores A. F. Simões e Jaciu-

tho António de Souza: O TricenlcwDio da
Vnicersidade de Leiden, fíelalorio dirigido no

i! 'ilor da Universidade, \illa Maior, fallecido
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lambem, pelo primeiro d'aqiiclles homens. Pa-

rece-me estar a vel-os cm Lisboa, antes da

partida! Eu tinha ido de propósito por dar um
abraço no primeiro d*aquclles delegados da U-

niversidade á festa longínqua. Houve não sei

que attritos, que morosidades no darem-se aos

dois os precisos meios pecuniários para as des-

pesas auctorisadas do governo. E dizia o l)r.

Jacintho— olhe, Simões: Pasde rargent pas de

siiisses; vamos para Coimbra. i'm outro amigo

resolveo o caso, o Mar(juez de Ilol.4oin, que

lambem não vive!... Isto é me tudo uma ne-

oropole. Interessante relatório ò este pelo qu»

nos ensina da organisnção da Universidade da

celebre Ludginii Balavorum, a que Tilinto E-
lisio chamou Lnd(/nni lialalonun, paios mui-

tos cascahulhos do halaias (pie por lá vio pô-

las ruas, e pelo muito ijue nos diz dos costu-

mes liollandezes.

Do mesmo malogado professor Simões está

aqui o Elogio Hisljrico de J. II da Cunha
fíivara, 1879. Pobre Rivara!. . . Trabalhador a-

legre c vigoroso ainda, que dois dias antes de a-

doeceres me lias cm teo gabinete de estudo um
trabalho lillerario sobre Bocage na Índia! Al-

guns mais, prostrava- te uma pneumonia dupla...

Descança cm paz, que não morrerá teo nome
em quanto viver a língua portugueza.
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mar está de monção: vamos até Ponte Delga-

da na ilha de S. Miguel. Aqui tendes um tra-

balhador, qne já conhecemos, que já conhe-

ceis, o snr. Dr. Erncflo do Canto, que tantos

serviços tem prestado ás lettras pátrias, elle e

seo irmão, José. Yède o numero 21 de 40 e-

xemplares desta Carta de Francisco Caldeira

de Brito, escripta em Madrid, na qual se

relatam alguns factos interessantes para a hiS"

toria de D. António, Prior do Crato, 1880.
E' uma raridade, como vedes, que nos traz

mais alguns dados do caracter ingrato e máo
do rei de ura momento, do imbecil, que não
soube ser mestre de Aviz ! tendo tido caracte-

res devotadissimos, que o seguiram^ como sa-

beis! A descendência foi asseiada! Uns pate-

tas, como nos ensina o grande Camillo Cas-

tello Branco.

Voltamos ao continente. E' o anno de 1877,

Entremos em Coimbra. Aqui tendes o traba-

lho limpo e consciencioso de um homem que

já encontrámos em nossas viagens, o sr. Dr.

Ayres de Campos: Catalogo aos objectos exis'

tentes no museo de archeologia do Instituto

de Coimbra. Supplemento 1.°, 1883. Lá es-

tá neste fasciculo o numero 19 que eu man-

dei ao meu chorado amigo, Dr. Simões; uma
estatueta mutilada, achada na Sempre Noiva,

perto de ArroioUos.
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Este passeio de hoje deve terminar em Coim-

bra, visitando nós não só o miisco do Insti"

tiito, mas também a sua notável Exposição

dislridal, já neste anno.

Aqui temos um guia seguro, no livro que

tem aquelle titulo. Que formoso livro ! Que no-

mes estimados nas letlras o exornam ! Mas. ..

que ideias me traz clle á mente buliçosa? Dos

dois primeiros conferentes n'aquella festa do

trabalho afundio-se a vida ao primeiro no gol-

fão da morte!. . . Um mixto de nadas, um não

sei què de terra. . . uma desgraça enorme!

A consciência de alguns homens deve co-

brir-se de luclo, como eu de lucto me cobri

com a perda de Augusto Filippe Simões.

O antagonismo e acrimonia litteraria acintosa

hão de ser sempre uma nódoa em reputações . .

.



Nós já encontramos Albino Gerafdes, o dís-

tincto Lente de Hiilosophia em Coimbra, e ago-

ra de novo aqui o temos na mesniE cidade em
1879: Quedoes de Philusuphia naluraí O
Dmwinismu ou a oriyem das especiei». E' por

offeita amiga que o possuo. Uma linda noção da

doutrina de Darwin ao alcance de quem se não

dá á scicncia.

9.A religião, tneo^ senhores, é comparável a
tima estatua que embora magestosa e moldura-

da em ouro, como o bezerro dos antigos israS'

litas— como tal, e^lá, é immovel; a sciencia

anda. A estatua não vê nem ouve; a scien-

cia procura ver e ouvir, e por isso inventou

o microscópio para observar os infinitamen-

te pequenos, e descobria o telescópio para di-

rigir aos astros immensos e luminosos.

Como o Ahasverus da lenda, a sciencia ca"
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minha sempre, tendo por twrte a civillsação

e o progresso da humanidade. Se o religião ^m

por um de seos milagres fizer lambem andank
a estatua, podem ir ambas a par »

E' um espécimen: leiam, que é oplimameute

escripto.

Já não vive José Augusto Vieira da Cruz, o

bondoso rapaz, que organisou esta: Nova Gmm'
malica da Ungua franceza, Coimbra, 1870. E'

a synthese de muitas e serve bem.

Da mesma cidade temos aqui este Relatório

da administração da Santa Casa da Miseri-

córdia de Coimbra, por Luiz Albano de An-
drade Moraes e Ahneida, 1878. Tem um Pro-

logo histórico que se deve ler.

Não me recordo se já estivemos na villa co-

ronada, Madrid. Entramos nella em 1851.

Combate Naval de Tra[algar—relacion histó-

rica. Diz uma nota que esta relação é um extracto

de D. José Ferrer de Couto, que escreveo a HistO'

ria d'aquelle combate. E' conhecido este celebre

e sangrento comhate naval cm que uma bala do Re-

doulablí> UTon a vida a Nelson, ao heroe de Abou-

kir e de Copenhague, e outra prostrou no tumulo a

Gravina, famoso almirante hespanhol.

A esquadra combinada franco-hespanhola, ain-

da desta vez foi derrotada pela famosa mari-

nha ÍDgfóza.
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De Madrid volvarao> a Evora em 1880. Dá
lyp. Eborense sae este: Discurso landatario. .

.

em honra de Camões, por Jeronymo de Gou--

vêa Gama Freixo.

E' trabalho de um estudante habil, herdei-

ro do talento do pae, que resolveo não seguir

mais o caminho da scicncia.

A contextura do período poético é de tal mo-
do travada que raro não é brotarem espontâ-

neos bons versos daquelb prosa:

9 Camões, Salve!

Desde o berço á desgraça votado

Começaste teo longo martyiioi

E mais ainda:

Ainda na infância e já signae> divinos

Prognosticavam tua futura gloria»

Parece-me que o ouvido do mancebo iwío era

estranho ;is harmonias de Caliope e de Euter-

pe. São verduras du;n moço de talento.

Como são as cousas do mundo!

Está aqui um livro que fez um bispado, ou

para isso contribuio, pelo menos, c o seu illnstrc.

aiicto; volveo á pátria, acs lares amigos, ver.do a mi-

tra de Cenáculo, o báculo pacensena cabeça e mão
de outro homem! Msmoi ia acerca <l'< biijnido de

Beja, por António José Boavida, 1<S80, opúsculo
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de 97 paginas com umbom mappa do bispado.E' es-

te um trabalho importante de investigação histórica

e demonstração acceitavel da existência do bis-

pado, desmembrado pelo Jesuiiicida Pombal do^

Arcebispado de Évora para n'eile coUocar a Ce-

náculo, como é sabido. Lucra-se com sua leitu-

ra.

Ainda não entramos na Vista Alegre. Vamos
ver a linda povoação e sua famosa fabrica. A
Yiúa Alegre, Apontamentos para a sua his-

toria, por J. A. Marques Gomes. Porto 1883.

Bello trabalho de investigação histórica. E' cu-

rioso nelle o como se descobrio o kaulim,

sem o qual impossivel era fabricar a porcelana.

Descobrio-o uiii aprendiz!

Era papel pardo temos aqui um opúsculo:

Vida, ultimas acções, e morte de Fr. João de

Nossa Senhora, Á.^ de 12 paginas. Não diz

quando impresso, mas devia ser em 1758, con-

forme as licenças. Não sei quem foi este frade

a quem o opúsculo chama Chronisla da sua

ordem e religioso de S. Francisco na Provin-

cia do Algarve.

Estes volumes são dois tomos das Resolu-

ções do Comelho de E.stado: o 2," e 3.", por

José Silvestre Ribeiro.
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Vamos nós ouvir agora um sermão a Santo

António dos Capucho? em Lisboa, era 1827 ?

Fr. José de Santa Rita de Cássia ao Ârchan-
jo S. Miguel pelas noticias da vinda do ma-
gnanimo jovcn o senhor D, Miguel.

Diz cousas. . . o fradel Leiam.

Estamos em Coimbra em i8o9; Os Direitos

dominicaes, foros e rações. . . por M. da C. Pe-

reira Coutinlio. E' opúsculo para os especialis-

tas.

Chegamos a Braga em 1880. Descoberta da
America—bosquejo nolicioso, por Pereira Cal-

das. Muita erudição e saber.

Dos prelos de Leiria, a velhusca cidade em
que nasceo a imprensa portugueza, nos appare-

ce aqui: Allocuçào . . . por occnsião do triceti"

iemirio de Camões—Amor e gemo, iSSO Es-

creveo-a Francisco G. José Faure, que ali tem
sido professor doLyceu. Pertence ás Camonea-
nas e não é mal escripto.

Entremos em Évora no mesmo anno: Uma no-

ção da caça do javal', por J P. M. Typ. Mi-

nerva. E' a terceira edição de nra trabalho

novo entre nós. Já não vive seo auctor, Josií

Paulo de Mira, homem rico, celebre e celebrado

caçador do Alentejo. l)e\i-lhe a tiiiesa de me dar

esclarecimentos de sua vida e descendência pa-
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ra uma biographia, que de Braga me pedia Pe-

reira Caldas, finesa que a outros linha negado.

Não é um trabalho de litterato; mas é o primeiro

entre nós que muito íoi do agrado de Santo

Huberto.

Da Imp. Litteraria em 1801 nos apparece

este opiiscnlo: Oração fúnebre. . nas exéquias

de D. Pedro V recitada na cgreja da antiga

Univcrsiilade de Évora, por João Augusto de

Pina, Professor do Lyceo d"Evora. Esmerou-se
seo illustrado auctor no escrever este discurso,

que muito o honra: dicção fluente, lingoagem

selecta sem ervilhaca.

Já deste anno de i88i está aqui este opús-

culo: A Derrocada, por S. Numajario, impres-

so em Coimbra. E' um folheto humorístico em
que seo auctor crc que a agricultura salvarão

paíz das annunciadas bancarrotas. Não enfas-

tia sua leitura.

Não me recordo, meos companheiros de via-

gem, se já estivemos em Londres, a dos ne-

voei os marítimos e do fumo do carvão (h pedra

accendido por toda a parte. E' em 1850: En-
core une letlre inédUe de Montaigne ele E'

extenso o titulo que se desdobra annunciando
furtos de mss. da Bihliotheca Nacional de Pa-
riz, e discursando sobre isso Fr. Lepelle da
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Bois— Cdlitis 1850. Tem este opúsculo um
autographo de Montaigne.

Depreliende-se da leitura que cà e lá más
fadas ha.

Está a Bihliotheca entregue a uns sujeitos

muito entendidos, mas que só curam da recep-

ção da mensal pitança e. . . ede nada mais. As-
sim é que é.

De Londres a Braga volvemos instantâneos:

Monumento a Pio IX Visita do snr. D. João

Clirys>iMomo de Aninrim Pesson á cidade de
Guimarães etc. por Alfredo Elviro do Santos.

Este cavalheiro é um dos diversos Secretários

que leve Sua Excellencia o resignatario Senhor
de Brnga E' opúsculo escripto com cuidado

e bera impresso em 1882.

A's festas vimaranenses não faltou o hymno:

Pio Nono! o grão vulto do mundo
'Nesta idade de trevas e luz!

Mais tu foste em virtudes fecundo,

Mais quiz Deos por-te esgalhos na cruzi

Veja o leitor a composição completa se gos-

ta da idade de trevas e luz e d'aquelies es-

galhos poéticos.

Brito Aranha, o meo velho amigo, aqui nos

apparece outra vez em Lisboa, 1884. Topa-

niol-o na exposição agrícola expondo 439 o-



48

pusciilos sobre assnnnptos agricolas, opúsculos

que offercce ao Exm.° snr, Francisco SímO»,

Margiochi.

E' muito interessante neste opúsculo a inves-

tigação histórica acerca »íe D. Luiz Ferrari de

Mordan, privado de Pombal, ao que parece,

que o nomeou Inlendenle geral de agricuittira

com o ordenado da miséria de dois contos de

reis annuaes. O homem teve lábia de se insi-

nuar no animo do celebre marquez democra-

ta, no de Cenáculo e de outros trumphos do

tempo.

Parece quemorreojá n'este século de hizes.

pois que Brito Aranha o acompanha até 1802.



'Xjrx

Entremos agora era Coimbra em 1876: O
Jardim Botânico da Universidade de Coim-
bra^ por Júlio Augusto Henriques. Interessan-

te trabalho é este, ornado de dois mappas, ou

plantas do jardim. Contem uma noticia histó-

rica da fundação do jardim, pelo esforço do

marquez de Pombal, o catalogo das plantas al-

11 cultivadas etc.

Da Imprensa da Nacional de Lisboa em
1874 estão aqui os Discwsos do malogrado

Dr. Manoel Augusto de Sousa Pires de Lima.

Manifestações de talento vigoroso são estes dis-

cursos, como os demais escriptos que nos dei-

xou. Nove annos depois eclipsava-se em perpe-

tua escuridão aquelle espirito lúcido...
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Era 1878 ainda o snr. Dr. M. dos Santos

Pereira Jardim, visconde de Monte-São, fazia

parte do corpo da Universidade. Ornçào aca-

démica., tia abertura das aídas da Univer-

sidade. E' bem escripta e erudita esta oração.

Devo este exemplar á amizade de seo auctor,

que por seo trabalho se nobilitou e pela esme-

rada educação dada a seos filhos bem mere-

ce da sociedade.

Isto é uma Ode a Camups em iO de ju-

nho de 1880. Occultou seo nome o auctor. Me-
de 13 paginas em verso solto, deste quilate,

que os contrastes da poesia avaliarão:

«Resurge o astro rei no firmamento,

Traja d'Aurora a purpun luzente,

Cortejo traz d'innu meras saudades

Da luz divina esplendidas oflertas,

Como quem vem pagar antigos preitos

Aos que outr'ora o seo berço ennobreceram
Coo preclaro pendão das lusasquinas.»

De 1873 está aqui o erudito Pror/ramma da
cadeira de Histologia e de Physiulogia geral

etc. por A. A. da Costa Simões. Tem 612 pa-

ginas com gravuras de Alberto, desde os mús-
culos estriados até á planta do ^gwaríjow pa-

ra rãs, annexo ao gabinete de physiologia. Sau-

demos o grande trabalhador! a quem os desgos-
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tos no outorano da vida não lograrão inipanar

rilho de sua fama.

tfSuccedem-se OS [ral)alhadores. Nulicia históri-

ca e descrij,tIva da sé velha de Coimbra, com
uma photographia, por A. M. Simões de Castro,

1881, Imp. Académica. Accurado trabalho de

investigação conscienciosa, desejáramos vel-o

mais completo na parte cpigraphica. Parece-nos

que devia conter elle a leitura de quantas me-
morias do passado aUi se leera cm pedras tu-

mulares.

Da mesma Coimbra, cm 1876, temos aqui:

Pharmacia: Estudos bibliogtajjhicos, i^or 3. L.

Magalhães Ferraz. Mede 81 paginas. Alheios

a estados desta ordem, parece-nos trabalho es-

te de uma boa vontade, n que não faltam co-

nhecimentos.

Já estamos em Lisbon, em 1876: lielatO'

rio.

.

. au Mini^liQ do reino s()b>e a reforma
do ensino artislico e orr/anisnçào dos museus
ele. Os signatários deste relatório são homens

de saber, mas... nada de novo: tudo como
d' antes.

Volvamos a Coimbra em 1879. O Dr. António

Cândido escicveo, recitou c imprimio; Oniçào fti-

nebie nas exepiias de D. Maria da Conceição

Pereira da Silva Forjaz e Menezes. Olíereceo-
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me este exemplar o Exm.° íilho da respeitável

fallecida, Miguel Osório Cabral de Castro.

Que dizer deste escripto? Que n'elle vejo al-

liadas com summa habilidade a pura phrase por-

tugueza em contextura facdima e a sã doutrina

em larga serie de conceitos.

Já não logramos conhecer o talentoso dou-
tor em Coimbra, e com magua o dizemos, que
bem dezcjaramos ouvil-o. sentir-nos ir após seos

voos audaciosos ás regiões do sublime.

Projecto de lei sobre a reforma da Ins-

trucção primaria, . . por Luiz Jardim, 4880.
Esle trabalho é uma sincera manifestação de
bons desojos. As cousas estão na mesma.
A instrucção é perigosa, que gera republicanos,

socialistas, communistas, petroleiros ... Só pa-

lavras: estamos bem.

Eí/ydio de Azevedo foi o chronista de uma
Visita Pastoral do snr. Arcebispo de Braga

a Yilla do Conde c Barcellos em 1879. E' es-

cripta com esmero digno do louvador e do

louvado.

Estão agora aqui reunidas em brochura as

Carias de Joih Pedro Ribeiro ao Arcebispo

Cenáculo, 1880. Conservam-se os origmaesna
Bibliothcca de Évora.
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Deo-as á estampa o meo amigo Annibal Fer-
nandez Thomaz. São muito dignas de ser li-

das por quem gostar de estudos diplomáticos e

históricos. Tem graça o que Ribeiro diz a Ce-
náculo—que um certo cónego, Maciel, vende-

ra todos os códices que encontrara de letra

rabuda; e outro de Vizeo, os queimara no quin-

tal, por serem de leltra emperrada.

Era Braga nos apparece agora Pereira Caí-

das: Soneto italituio de T. Tasso a Camões,

1883. Sempre erudito, Pereira Caldas, apresenta

as traducçõcs do soneto em porluguez, francez e

faz preceder tudo de um preambulo. Curioso.

Do mesmo illustre ornamento do Lyceo de

Braga está aqui esta publicação: Epiiodio da
ilha de Vénus... com a versão franceza de

Cournaud.
Entrou na festa do tricentenário. E" rica pu-

blicação, que mostra o adiantamento da arte

typographica em Braga.

Commemorando ainda a morte de Camões
nos apparece n'este maço o opúsculo: A dei^co-

berta da Índia ordenada em lapessaria por

mondado de D. Manuel. Documento inédito

do século XVI, por J. da Graça Barreto.

Coimbra, 1880. Parece que ainda existem

alguns pannos de rás nos paços reaes com pia-
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turas alliísivas e das ordenadas pelo rei ven-

turoso.

Voltemos a Braga em 1878: Duas Lendas

pátrias: a Apparição de Ourique e as Cortes

de Laniefjo, por Pereira Caldas. Vastíssima

erudição sobre os assumpto^ indicados. Pode-

se aílirmar que alli está reunido o que existe e

respeita ás lendas. Honrou-rae seo auctor of-

ferecendo-me um exemplar em que mandara im-

primir o meo nome.

Entremos no Porto em 1883: Memoria his-

tórica dos conciíios. . . celebrados em Braga,

por Alfredo Elviro dos Santos, A.^ edição.

Bom trabalho de exeavacões históricas. Já del-

le disse o meo parecer no Progresso do Alem-
tejo.

Se tenho nascido no tempo dos frades, dou

minha palavra a meos companheiros de viagem

que seria Fr. António da Paixão, com certe-

za. Se tenho lido e leio tudo o que respeita á

tragedia do Golgotha! Quinze vieditaçóes so-

bre a paixão de C/iristo, traduzidas de Ligu-

hori e .impressas em Lisboa, Imp. Regia,

1832. Assumpto de minha paixão; estylo cha»

to.

Está aqui um drama a tomar nos o passo

mas já sem fronlispicio. Suspeito ser do nosso
I
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í". A. de Macedo e intitiila-se D. Luiz de A-
taide. Deve ser impressão de Lisboa.

Cheguemos de novoá cidade invicta em 184o:

Tabeliãs de juros calculados a rasào de cin-

co por cenlo para lodos os dias do anno^
por C. D. Ainaldo Fri(dlain. Este opúsculo de

75 pag. é-mc completamente virgem pela ra-

são simples de que não tenho dinheiros para

dar a juros, nem geito para agiota descaroavel,

como. . . tantos!

Joaquim Maria Baptista aqui nos apparece

com mais uma Grammatica portugueza^ im-

pressa em Lisboa, em 1870. E' uma das mui-

tas filhinhas da de Soares Barbosa.

O Brazão de Coimbra, por A. M. Simões

de Castro é uma resenha de tudo o que a tal

respeito se tem escripto. Interessante. Foi im-

presso em 1872.

Da typ. de M. P. de Lacerda, em Lisboa,

em IS^S saio este Sermão na trasladação da
imagem de N. S. da Conceição da gruía

etc pelo Prior de Alhos Vedros, Marcos Pin-

to Soares Vaz Preto. E' uma vulgaridade em
que nada se aprenderá.

Está aqui um Resumo da vida e novena de

S. Francisco de ScUles etc Lisboa, 1761. Tem
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9i paginas de ascética doutrina, em estylo

occuito como seo auctor.

Eis-nos agora com as Harmonias da ma-
drugnria, de Eduardo Augusto Vidal, Lisboa,

i8o9. Creio ser uma das primeiras publicações

do poeta. Bulhão Pato e Rebello da Silva a-

presentam-no ao mundo das lettras.

Ha muita harmonia e muito sentimento no

joven bardo.
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Entramos era Coimbra era 1877. Costumes
madrilenos, por Magalhães Lima. E' ofiferta de

seo auclor, o intelligenle redactor do Século.

Dá-nos este livro interesçanles noticias de Ma-
drid: falia de seos homens importantes na

sciencia e na politica. No rauseo de Romero
Ortiz topou o nosso viajanttí umas luvas do mar-

quez de Sá da Bandeira e a camisa de Santa

Thereza de Jezusl Deve ler-se este livro.

Eis-nos em Lisboa em 1875. Esboços e re-

r.ordações, de Brito Aranha. E' livrinho curioso

c interessante.

O leitor qne ainda não vio Cintra, como eu

já vi, era companhia de meu compadre e ami-

go, o snr. Dr. Rodrigo Velloso e de sua Exra.*

esposa, occasião tem de a visitar agora: R^a»
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fúo do (jHÚeHo ic Serra de Chilra, . . por

Francisco dAIineida Jordão. Coimbra, I8~4,

typ. de A. Duarte Ariosa, 2/^ edição. Raro era

este opúsculo e por isso dclle se fez esta edi-

ção, cujo editor desconheço.

Está agora aqui um livrinho clássico, como
são 06 dq auctor: J. F. M. M. (José Freire de
Montãrroyo Mascarenhas) A Agiiia Imparcial^

remontada no orbe da lua otlomana, ou sue-

cesso da campanha da Serviu em 1717 etc.

liisboa, off, de Pascoal da Silva, 1717. Mede
72 pag. de leitura agradável e fácil da pen-

Ba do laborioso Montãrroyo.

Cá temos um velho amigo e mestre, D. An-
tónio da Costa: Instituições de oiro, Lisboa,

iSlb. Mais um brado em favor da Instruccão!

Não pensa o nobre fidalgo n'outra cousa. De-
dica o opúsculo á cidade do Funchal, poem,a
do oceano em que as brisas segredam, amores,
como lhe chama o auctor, á cidade.

tQiie, de murta viçosa o cimo enlaçai

como disse Nóbrega, o notável companheiro de
Bocage, e:n seos formosos sonetos; Nóbrega, o

desditoso, o que se matou com laudanno, a-

fliortalhando-se previamente!
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Entremos cm Évora, era i761. Esfá aqui

um frade a pedir que lhe ouçamos um Sermão
em acção de graças pelos desposorios de D.
Miv ia I e de D. Pedro 111, impropriamente

assim numerado. Foi préíjndono mosteiro de San-

ta CKva, que ainda existe n'esla cidade.

«Por hum cusamento ser aceri.adamenle /<?-

liz. e felicemente acertado... > diz o frade.

Basta, i)asta me exclama ajuisadumenle cau-

ta e cautelosamente avisado o leitor. Isso ainda

é gongorico. —Então deixemol-o.-

Isto agora é para (jiiem é: Disserlação apo-

lonclica sobre as Induljeticias pelo frade Ma-
noel de Santa Anna Seisa, Lisboa 182 i. Ain-

da são 6i pag. de doutrina boa ou má so-

bre o assumpto; e di;í0 assim, por que este é

dos que te:iho apalpado e não visto: faz parte

do raeo lobinfio.

Cá temos outro frade; mas alto lá com este,

que é raro e estimado: Oroção grululaluria

pella saúde milagrosa que Deus foij servido

conceder a elrey N. Senhor D João o IV. por

Fr. Francisco do EscoI)ar. Coimbra, n;i oíT. de

Thomc de Carvalho, {Qz^}. Em lingoagcm tersa

e limpa dá o frade graí.-as ao céo por lhe sahr.r

o perseguidor de l3. Francisco ^iauocl de Mel-

lo, que ha de viver mais do que o tal Bragan-

ça, cm que pesa a louvarainhadoros, que só
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eonsegiicm alistai- o na enfiada de reis fjue fèfc-

zem as glorias de, Portugal,

aJardim da Ewopaá beira mar plantado»^

coroo disse o poeta que ainda não vio cousa ine-

Ihor, como a mim succede.

Este volume agora é a Descripção hiUorica
sobre a vida de Paulo I, imperador de loda&
as Russiíts, no plir ai e cora três etc. Tradu-
sio-o do italiano Luiz José Ribeiro e deo o â es-

tampa em 1818 em Lisboa na imp. regia. A-
fóra a lista dos assignantes tem 4 12 paginas de-

vulgar portuguez. Não é falto de interesse.

Ainda em Lisboa, em 1836, sae da typ. de
J V. F. Telles oste livrinho: Campanhas de Por-
tugal em i833 e i834 etc. traduzido do fran-

cez do Barão de St. Pardoux, por três aste*

riscos. E' parcial no que diz tanto o francezL

como o nosso eslrellado traduclor. Inclina-se,

como é sabido, para o vencido de Evoramonte,
para o que foi deixar o sceptro lá em cima da
monte erguido, em casita acanhada e miserá-

vel, ond.e já fiz considerações philosophicas so-

bre o sic Iramil gloria mimdi.

Albano da Silveira é auctor desta Memoria
clironoinjica acerca do descobrimetilo das (er-

ras do Preste João das índias, opúsculo de "19
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pag. imp. em Lisboa em 1845. O auctor teo

deveras sobre o histórico ponto, e é muito di-

gno de ser lido o seu trabalho.

Aqui nos apparece por segunda vez um su-

geiio nosso conhecido. Ignacio José de Macedo,

auctor do Velho liberal do Douro. Considera-

ções ssbre as causas da elevação e decadência

da monarchia porliigueza ele. Lisboa. 1834.

Um azorrague miguelino, como diziam os ma-
lhados, são os escriptos deste homem, que ti-

nha erudição e era engraçado.

Espana y Portugal y sus banderas^ por

Frutos Martinez: y Lumbreras etc Madrid, i874.
E' este um curioso trabalho sobre as cores das

bandeiras dos dois povos. Nada adianta eon»

respeito ás portuguezas.

St Jtthn 11F i6 in most of lhe lanavaga
and dialectes ele. London 188 L Interessante

specimen de 214 linguas e diafcclos do mun-
do nos oíTerece este opúsculo ricamente uupres-

so e cartonado pela propaganda ingleza.

Eu conservoo por me recrear com a phan-

tasia dfts gregotins de algumas linguas c diale»

ctos.

Entremos agora no Porto em 1848 Busca-

f('-
etc. E' um opúsculo vertido do hcspanhot

por .1. A. N. Vieira, que mede 4o pagina?.
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ífórá IX n'esles caracteres nuraeradas. Parece

este opúsculo ser uraa satyra mais. Diz se qtic

o escrevera o próprio auctor do D. Queixote,

Cervantes, e que o original que servira para

a impressão fora uma copia da livraria do Du-

qne de Lafões, levada para Hespanha por al-

guém. E' muito interessante este opúsculo, e

altamente curiosas suas notas de D. Adolpho

de Castro. Na 3.* ha esta satyra a um medico.

Montado no macho seu.

Voa. em vez de caminhar;

Tira um queixai sem parar,

E tem m is almas no ceu

Que um tyranno ou ura ladrão;

K por todos conhecido^

E até, por appeliido,

Lhe chamam Exirema-mição.

Catalogo provisório da galeria nacional

de pintura da Academia das Bellas Artes de

Lisboa. 1872. Sub.screve-lhe a Introducção o

marquez de Souza líolslein.

Este exemplar enumera 3G8 quadros, sendo

manuscripta a designação dos últimos.

Da Typ. Académica era Coimbra, 1880, es-

tá n'este miiseo esta Carta a resjteito da he-

roina de Aljnharruta, Brites de Almeida ele.

2." edição, 8 paginas de impressão. Como tra-

balho histórico pouco valior tem.

I
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M.?Pinheiro Chaga?, hoje ministro, nem eu

sei de que pasta, tão pagão sou em cousas po-

liticas, escreveo para o centenário da morte de

Camões Breve explicação da commemoraçáo
nacional em i880.

E' um opúsculo de 16 paginas com um mO'
no de um retrato de Camões. Agrada sua lei-

tura.

Arpejos d'alma, por A. F. Ferreira, Lisboa

1872, é mn livrinho de 126 paginas de ver-

sos. Conheci este moço em Coimbra. Foi ty-

pographo; hoje não sei se o é. Não desprovi-

do de mérito, este sympalhico rapaz é em suas

composições poéticas um imitador de S. de Pas-
sos.

Está aqui uma traduccão do Discurso sobre

a religião do Abbade de Cambacérès, Coim-

bra, 1828. São 100 paginas de apropriada

leitura para os que do assumpto forem apaixo-

nados.

Parece-me não havermos entrado ainda em
Portalegre. Aqui está um Sermão dos Passos

de Nosso Senhor Jesiis Christo, Typ. Por-

talegrense, 1874, por Adolpho Ernesto Motta,

E' seu auclor um filho de Coimbra bastante há-

bil, donde o -er bem tecido este discurso reli-

gioso que dedicou ao recemfallecido bispo d'a-

quella diocese, Martens Ferrão, que morree
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acharam uma placa de 200 reisl E' uma lição

pregada no deserto aquella do velho bispo. Is-

to cá por Évora tem íiado mais fino.

Está aqui G. Pereira com as suas Narrati-

vas para operários, 1879. São i 11 paginas de

naturalissimos contos para educação moral de o-

perarios.

Terminemos este passeio em Paris, em 1874:

Des marques el devíses rnises á leurs livres

par un grand nombre de amaleurs, par Rei-

ffenberg.

Conservo uma lembrança de m'o ter dado,

ha annos na Louzã, o meo velho amigo Anni-

bal F. Thomaz. De nenhum portuguez ali vejo

noticia. Vá de amostra:

Do cónego e deão da cathedral de Ânvers. Ph.

José de Cano:

—

VirttUis amore cano.
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Penso não termos ainda entrado em Faro, meos

companheiros de viagem, e assim, visitamol-a

em 1843. Elementos de philosopkia racio-

nal e moral, por Ignacio José de Macedo, c

dado á estampa por E. H. L. Imp. do go-

verno civil. Foi o opúsculo escriplo nas cadeias

de S. Julião da Barra, pelo auctor, o celebre

Liberal do Douro, ou por elle dictado, ao pae

do editor, que alli estivera preso também. Âs-

seiada impressão e não poucos conhecimentos

nos mostra a publicação que mede XII—70 pa-

ginas.

De Lisboa, em 1874, temos aqui o Relatório

de J. H. Fradesso da Silveira acerca do con-

gresso meteorológico de Vienna de Áustria. Já

nlo vive seu illustrado auctor. E' volume de

243 paginas de boa doutrina sobre o assumpto.
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Eis-nos apparece outra vez Cenáculo com a

pastoral que começa: De todas as emprezas....

Mede 88 paginas. O erudito Prelado eborense

ao escrever Pastoraes não se limitava á bre-

ve exposição de alguma doutrina sobre um de-

terminado ponto: escrevia um livro de cada vezl

E' uma impressão de Lisboa sem data.

António José Paes imprimio em iSil na

capital do reino e na typ. de Mathias J. Mar-

ques (la Silva Sermão de Santo Agostinho. Não
se recommenda por predicado algujn.

Temos andado por diversas terras do paiz e

não vimos ainda Guimarães, o berço da mo-
narcbia. Pois entremos alli e vejamos a lyp.

do Rocha que em 1825 imprimio; Catecismo de
civilidade Chrislã. .

.

Nunca deixaremos de tirar o chapeo a quem
nos tirar o seu, diz o opúsculo, occultando a

contraria, que somos ("orçados a seguir peran-

te uns ricaços que por aqui ha, por Évora, es-

pécies varias de Júpiter tonante, que da altu-

ra do seo throno de libras esterlinas nem olham
para baixo nem tiram o chapeo a ninguém.
Famosos!

Nove opúsculos nos apparecem aqui, escriptos

por Fradesso da Silveira: dois sobre o Unho em
Portugal; um, sobre o Ensino primário da
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Belfjica e outros sobre vários assnraptos de

interesse publico.

S. Thadco Ferreira imprimio em i78í Con-

jecturas Sobre liuma medalha de bronze. . .com

os caracteres vello . . . por Fr. Vicente Salgado

.

Yasla erudição do tempo sobre a medalha, que
apresenta aberta em chapa de cobre.

Ainda não estivemos em Valência, na Hes-

panha, e agora se nos oíTerece occasião para

isso. Dobras, de R. Gampoamor. 1883. Uma
lindesarde versos.

fQuiero morir contigo, si el destino

Nos hade conducir á aquel infieruo

En que, unidos eu raudo torbelino.

Se dan Paolo y Francesca el beso eterno».

Vamos agora entrar, leitores n*uma labyrinto

de sermões de diversos annos e auclores.

Aqui está um de José Caldeira, do Corpo

de Deus, pregado na patriarchal, sem logar nem
anno de impressão, e outro do mesmo sob o titu-

lo de Oração fúnebre de Nuno da Cunha de

Alaide, pregado na Egreja do Loreto. Não diz

quando impresso. Innocencio não deo por sua

existência se me não engano, ou os poz de

parte por sua vulgaridade.
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Dc Coimbra, em 1G72, está a(|tti o Senm&
de Santa Clara de Fr. António dos Arclianjos.

São 32 paginas de boa lingoagem portugu^za.

Frei João de Monsaraz pregou a Sermão de

Coração de Jesm no convento de S. Francisca

de Elvas era 1733 e foi impresso em 1734 na

capital, na oflu'. Joaquiniana de Musica. Vulga-

ridade.

Confesso que temo enfastiar ao leitor com;

tanto sermão como os que n'est& maço se me-

deparara. Yau redusir o negocio aos noiíies dos.

auctores e aos assumptos:

Fr, Francisco de Santo Ambrósio

—

Sermão

de ::^anla Clara, Lisboa, 1681.

Fr. Urbano de SaiHo Antonior Sermão do-

SS. Sacramento, Lisboa, 1697.

.Tose d'Andrade e Moraes: Sermão de N. Se^

nhora do Carmo, Lisboa, 4744.

Frei José da Assumpção: Sermão de S. Mi-
gitel, 16o3. Não diz onde impresso.

João de Carvallio: Sermão da Mandato. Coim-

bra, 1680.
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Dr. Jerónimo Falcão de Souza: Sermão do

Dia de Juizo (ê de tremer!) Coimbra, i676.

João de Carvalho (Jesuíta): S. da Soledade.

Coimbra, 1777.

Fr. José da Purificação: S. de Sl.^ Barbora.

Lisboa, 4707.

Fr. Christovam de Foyos: Oração do desci-

mento da cruz. Coimbra, 1669.

Dr. Gonçalo da Madre de Dcos SemWano: S.

do MífndcUo. Coimbra. 1674.

Fr. Christovam d'.4Jmeidar S. do Desaggra^

ro. Lisboa, 1671.

Fr. Diogo César: Sermão da Bidla. Lisboa»

4644.

Fr. João dií S. Francisco: S. de Santa Ho-

za: Lisboa, 1679.

Fr. .Tose do Espirita Santo: S. vários. Lis«

boa, 1659.

Dr. Jerónimo Peixoto da Silva: S. de S João

Boptiòia. Coimbra 1661.

Fr. Joaquim de Santa .'\nna: Oração de gra-

Las pelo nasciimvtoàc D. José filho de D. Ma-

ria I. Lisboa, 1761.
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Fr. Joaquim dé Santa Anna: S. do SS. Sa-

eramenlo. Évora, 1751.

Fr Luiz de Chagas: S. á Senhora da Es-

perança etc. Lisboa, 1743.

Manoel de Naxera: S. do SS. Sao amento.

Lisboa, 1647. Em hespanhol.

Bartholome Lopez de Leguizano. S. de S.

Jgnacio de Loyola Córdova, 162á. Em hespanhol-.

Seguem-se alguns n'esta lingua, que men-
ciono.

D. José Barboza: S. de São Paulo. Lisboa,

17iO.

E vamos terminar este percurso por caminho

tão escorregadio mostrando este Sermão em ac-

ção de graças pela monarchia independenie etc,

por José Agostinho de Macedo, Lisboa, 18:23.

Os sermões deste homem destoam: liilta-lhe

uncção religiosa, sentimento. Não tinha nascido

para frade, está dito.

Estão agora aqui as Observações sobre o ac-

tual edado do ensino das artes em Portugal^

etc. 187o. E' este um opiiscnlo cheio de bons

desejos, devido á penna de Luciano Cordeiro,

se me não engano. Mas, nada de novo; tudo na
mesma.
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Este é o Relalorio. . . da coinmissão sobre a
legislação do toque das obras de ouro ou pra-

ta^ 1879. Assumpto ó este de estranha maté-

ria a meos conhecimentos.

Nem ouro nem prata tenho para aquilatar; na-

da, mesmo nada!

Breve noticia das aguas das Pedras Sat'

gadas etc 1871. Mandou-me este opúsculo um
amigo de Coimbra, Oenrique Ferreira Botelho,

hoje medico. Bom moço e muito estudioso e in-

telligente.

Está decidido que o passeio d'hoje é por es-

trada concinatoria. Cá me apparece outro ma-
ço de Sermões do século XVil ! Vinte e nove

opúsculos!

Não os descrevo, não, nem vol-os mostro, pa-

ra vos não assustar, a não serem estes dois pre-

gados em autos da fé, de que Deos nos livre pa-

ra todo o sempre!

André Gomes— Sermão que fez o padre An-
dré Gomes da companhia de Jesus. Ne auto da
Fé, que se celebrou no Rocio da cidade de LiS'

boa em 28 de Novembro de 162i.

E' raríssimo, segundo 11- algures. Tem 15 fo-

lhas numeradas peia frente, e foi impresso por

Pedro Craesbeck.
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Fr. Manoel dos Anjos

—

Sermão que préfjoií

o bispo de Fez—no auto da fé que se celebrou

na pi aça da cidade de Évora no primeiro de

Abril de i629. ele. Évora, por Manoel de Car-

valho, impressor da Universidade. i629. 26
folhas numeradas, pela frente. - :

Vamos terminar este passeio indo até Elvas já

n'este anno da graça de 1884. Graças ao bra-

cejar da imprensa já Elvas também imprime li-

vros.

Samuel Baptista é um editor d'aquella cida-

de que deo á estampa estas liecoí dações da eoO'

pedição da Zambezia, em 1869, pelo capitão

d'artilheria, José Joaquim Ferreira. Não me re-

cordo de conhecer este cavalheiro, que houve a

bondade de me ofierecer o seu livro.

Mede JV—411 paginas este bom trabalho litte-

rario e noticioso. Ferreira foi dos expedicioná-

rios que logrou volver ao continente.. Filicito-o

por isso e por seo livro, em que a narrativa

corre fluente, a lingoagem aprimorada, o ensi-

namento profícuo.

Vi partir esta malograda expedição e vejo

n'este livro o seo desgraçado fim. Contrista o

que alli se lè ! Eu saúdo ao valente expedicio*

nário.

q5S3
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Era 1873 iraprime-se em Lisboa este livro:

Idealismo e Sentimentos por A. Florêncio Fer-
reira. Dos versos deste moço só resallam triste-

zas bem metrificadas em portugirjz correnlio,

sem ostentação de grande lição clássica.

Entremos em Madrid em 1630, plena escravi-

dão de Portugal. Suplicacion a sv mageslad ca-

tólica el rey nueslro senõr. . . en defeza ds los

porlugiiezes^ por Lourenço de Mendonça Pres-

bytero, natural de Cezimbra ele. No argumen-

to explica-se o fim do auctor: não quer ([ne os

portuguezes sejam considerados na índia e no

Peru como estrangeiros; donde se conclue que o

amor da Hespanha era tal que nem hespanhoes

nos consideravam I
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erudirão.

Eis iim dramn, tirado da Casa dos fanlasmas

de Rehcllo da Silva, por A. E. da Moita c im-

prcs-o em Coimbra em 1872. Tom 4 actos e

um prologo.

Aquclle de meos leitores que ainda não visse

o Bom Jczus do Monte, em Braga, tem agora

occasião de o fazer, lendo estas Memorias que

lhe respeitam, escriptas por um amigo, i!e Coim-

bra, o sr. Dr. Diogo Paes Forjaz de Sampaio Pi-

mentel, impresso em Coimbra em i876. São

459 paginas em S.*^ cora estampas no texto. E'

já 3.^ edição, donde se colhe o préstimo deste

trabalho.

E' para notar que já seo irmão, o Dr. Adrião

Forjaz, encantado do Bussaco, escrevera as Me-

morias do Bussaco.

Já d'este anno de ISSi nos appârece aqui

um livro de um antigo amigo raeo, o distincto

advogado J. M. da Cunha Seixas, que foi um
bom estudante cm Coimbra: Esiudos de Lille-

ratura e de PlúlowphÃa ctc, com um bom retra-

to do auctor.

Lagrimas são o começo do livro, justamente

derramadas na campa dt- sua mãe. Fácil metri-

ficação a dos versos d'aqueilas lagrimas, se bem

que se resintam de um não sei que, para mim
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inexplicável. A parte philosophica deste livro é

como todas as que respeitarem a semelhantes

matérias—não as compreliendo, nem leio, com ver-

dade o digo, depois que li algures n'nm livro

de pliilosophia, ha muitos annos, que nossa al-

ma, morto o corpo, ia por esses ares até entrar

n'um reservatório d'ellas, que estava lá em cer-

to sitio. A parte litteraria li e gostei: faz repa-

ros bem judiciosos a alguns escriptores nomea-

dos, e a outros cujas obras nunca li nem vi, co-

mo as de Tarroso. A critica pode não gostar;

mas o que ella não fará é negar a seo auctor

provado talento e conhecimentos.

De Braga nos apparece aqui. leitores, o nos-

so conhecido e amigo Pereira Caldas com esta

Noui Biblior/raphica, acerca de Van Karapen,

historiador hollandez. Sempre muita erudição,

sempre muito saber. Que lidar! Eis outra pu-

blicação do mesmo incansável polygrapho: Ho-
menagem a Camões n'uma poesia esplendida,

etc. Opúsculo muito curioso. Mas não acabara

ainda ósseos eícriptos; ha outro recentissimo: li-

ma eslrop/ie dos Lnzúidas de Camões, dada á
luz na Sicilia^ em Messína etc. Combate o ter

sido ella vertida em siciliano e mostra que é

airo italiano a lingua em que vertida.

Entremos no Porto era 1761 e vejamos estes

Apontamentos para a educação de nm menino
loOre, por Martinho de Mendonça de Pina e
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de Proença. As duas preposições, quando b5o

fosse o estendido do nome, nos diriam logo que
seo auctor não era plebeo.

Do livro digo que nem é mal escripto nem
mal pensado. Educando no século passado, ain-

da tem muito de aproveitável, muito. Leiam que
não perdem o tempo.

Entremos agora em Lugduni, que não sei se

é Balalonim, de Filinto, se a de França. E' o

anno de 1615. De Abassinorum rebus, déqiie

Ad/liopiae Patriarchis Joanne Nónio Barre-

tó^Sc Andréa Oviedo^ libri três. Pedro Nico-

lao Godigno. .. auctore. Temos aqui um portu-

guez e um livro que respeita ás nossas glorias

maritimas. Eu não o sei ler nem entender; mas
atrevo-me a dar ao leitor uma amostra :— «In-

ter íloriferas herbas vnam esse, quae aliis ab lo-

cis oranino exulat; longum habere scapum, he-

liotropii instar, frondes hederae símiles, florem

in capite vnú raagnitudine eximia; in eo flore

folia mille, tanta colorum varietate distincta, vt

nuUus ibi de esse videatur ex iis^ que caete-

ris sunt in rebus.

Solis motum scqui, longe diversa ab aliis so-

laribus herbis ralione. Cumptinum Sol á miridie

in occasum declinare incipit, florem istura pau-

latira pandere sese, k folia explicare. . . » con-

tinua a descripção da planta e diz que os E-
thiopes lhe chamam flor da lua»
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Conhece a planta singular algum de meos
leitores?

Eu devera copiar a descripção toda que ad-
vinho ser linda e curiosa; raas este género
de escriptos não comporta largas Iranscripções.

Sigtmos nosso caminho.

E já estamos em Braga era 1881. De novo
Pereira Caldas nos apparece aqui cora uma Nula
Biobliographica, acerca do escriptor húngaro
Bogislaw Pichl etc. E' uraa espécie caraoneana,

como já tantas do illustre escriptor.

E' este o Regulamento da secção de archeolo-

gia do Instituto de Coimbra. Opúsculo pura

leitura de poucos, os devotados ao nosso passa-

do raonumental.

Vamos nós agora assistir ás festas do tricen-

tenário da morte de Caraões? Convida-nos este

Relatório da commissão para buscar os ossos de
Camões, escripto por José Tavares de Macedo»
Lisboa, 1880.

Era obediência a Portaria de 30 de Dezem-
bro de 18o4 a commissão presidida pelo esta-

dista Rodrigo da Fonseca Magalhães chegou á
conclusão de mandar reunir vários ossos acha-

dos no logar indicado da egreja do convento de
Santa Anna. convenciíla de qae talvez com os

0SS05 de Camões estejam miUiirados os de pes-

soa de bem pouco valor.

Eu sou mais do que pagão n'isto de juntax
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OSSOS e de os guardar, por esta ou por aquella

rasão.

Não há ver eu no acto outra cousa se não ten-

tativa vaidosa de prolongamento d"existencia, que

o maganão do tempo se encarrega de annullar.

Para mim os ossos de Camões estão n'a|fcBl-

le livro que não morre, com os tecidos respe-

ctivos, com o espirito até do poeta! Devo este

exemplar ao snr. Macedo, que houve a bondade
de m'o enviar em 1880.

Terminaremos este passeio era Évora em 187o.

Está aqui um Discurso, recitado no Lyceii d'E-

vora no í ° de Dezembro de i875, por ura

professor d'aquelle estabelecimento, que escreve,

que tem o máo gosto, que cu, leigarraço, te-

nho, o snr. M. M. Marrecas, hoje jubilado. Cur-

to, mas conceituoso.

E' de notar que tendo os Lyceus do reino tan-

tos Professores intelligeutes e sabedores, pouquis-

sinios sejamos que desejam passar á posteridade

photographados nos typos moveis de Guttemberg!

Será receio dos escarceos da publicidade ? ou

condcmnavel desidia? Por mim não sei; noto so-

mente.



Já não vive o liomem estudioso que escreveo

este opúsculo Origem da Limjiia Portugueza^
Lisboa, 18G7 por A. Saronienho. Foi these para

a redacção da qual apenas teve oito dias, como
declara. E' uma compilação clara do que todos

nós já temos lido, se me não engano ao re-

cordar as impicssões que de sua leitura me ti-

carani.

Sem sairmos de Lisboa cm 1883 podemos
ver esta Nolice siir les haches de bronze pré-
hidoriques Iroiivecs cn PoHugal par le cheva-

lier J. da Silva. Singela noticia do bondoso tra-

balhador sobre o assumpto.

Eis-nos de novo era Braga em 1879, visitan-

do ao mais que muito incansável lidador littera-

rio, Pereira Caklaf: Monumentos epigraphicos

de Roma, exalçadores da memoria do Papa.,
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S. Dâmaso, Digno de ler-se como todos oê

trabalhos do auctor é mais, este, pelo muito

que tem de erudito.

Chegamos agora a Coimbra em 1878: Bíblio-

grapkia da Imprensa da Universidade de Coim-
bra nos annos de 1876 e 1877, por A. M. Sea-

bra de Albuquerque. E' o primeiro fascículo d'es-

te livro, que vae de Abílio a António^ medin-

do YÍII—48 pag.

O trabalho de Seabra é muito importante, é

certo; mas, limitado aos nomes dos auctores que

publicaram seos escriplos n aquella inprensa,

fica sendo obra de mui limitado numero de au-

ctores, sem que de modo algum o seo pro-

ducto possa lazer face ao custeio da imprensa e

papel. Era obra para ter superior protecção;

mas. . . entre nós!

Da mesma Coimbra temos aqni, em 1842: i?e-

sumo histórico da Santa Casa e Irmandade da
Misencordia etc. por J. A. Pereira. Ainda o

conheci; já não vive, o laborioso amigo das le-

tras, que n'este opúsculo se mostra muito lido

e entendido.

Em Lisboa, em 1871 imprime-se: Discurso...

pelo visconde de Trancoso a propósito do 1."

de Dezembro de 1640, O assumpto é altamente

patriótico; o estylo não é do raeo gosto, se bem
que não seja rasteiro.

1
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De Braga, em 1877 está aqui mais ura im-

presso de Pereira Caldas : O Padre Gonçalves,

sinologo portuguez. Outro Incho de erudição

apropriada.

Kntreraos no Porto era 1880 : Eélalorlo e

projecto de lei sobre a creação de casas de cor-

recção etc. pelo snr. visconde de Santa Mónica,

Trabalho bera escriplo e bem pensado, que

deo vida á casa de correcção, era Lisboa, a que

o iliustre redactor prestou vab'osos serviços.

Caminhemos para o sul : entremos em Coim-

bra em 1863 e vejamos este opúsculo : O ulti-

me adeus ! . . ao meo muúoso annao F. Can-

cella de Seabra, por Abel Martins Ferreira. E'

o único trabalho litterario que conheço do au-

clor, e penso não haver outros, offerecido á

cx.™* irmã do fallecido moço, hoje esposa do

snr. José Luciano de Castro.

Uma tentativa de escriptor novel, que balbu-

cia em prosa e verso as dores da perda de ura

amigo. Não vos mostro a prosa e verso, que é

correntia; vede estes versos, que revellam bom
gosto e vocação poética :

Cândida rosa, que a mão de Deos

Plantou, tão hclla, nos jardins da vida.

Ai ! desfolhou te as mimosas pétalas

Am^trga dor de illusão perdida! !.

Como vagido poético desculpa-se-lhe o imper-

feito da metrificação. Este opúsculo devia inti-

tular : Abençoada$ lagrimas !
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Isto agora c a Historia Breve de Coimbrc^

de B. de B. Botelho, 2.* edição de Lisboa em
1874.

Parece-me que a melhorou este vosso creado,

pas notas que lhe poz e nas correcções que, do

auctor, verdadeiro ou não, lhe introduzio.

As pessoas, que lêem e escrevera de Coira»

bra ainda a consultam cora algum proveito.

Volvamos a Coimbra, dilecta de Minerva e de

seos alumnos em 1883. Encontramos vivendo

n'ella ura nosso conhecido, o snr. Dr. Francisca

António Rodrigues de Gusmão, que já topamos

era Portalegre : A Egreja Nuva da Villa da

Souza.

Da viagem que áquella villa fizera o snr. Bis-

po de Coimbra por llie benzer a Egreja foi chro»

^ista, diga-se assim, o snr. Gusmão. Que dizer

qa puresa do estylo, da accurada lingua portu-

gueza em que escripta a descripção d'aqueUa$

festas ? E' um notável opúsculo.

Não me recordo, meus companheiros de via-

gem, se já estivemos era Goa, se não. Como o

Infante D. Pedro temos corrido as sete pailes

do mundo, divição legendaria de Gomes de San-

to Kstevam, uiharmonisavel com a geographia,

que áquelle tempo só conhecia quatro.

O mar é de monsão e terrenos sopram os ven-

tos : Instituto Vasco da Gama, 7 números, des-

^e Janeiro a Julho de 1878.

Presenteou-nos cora elíes um dos mais for-

mosos homens que. lenhq conhecido, o Dr. Mai
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Boel de CarTalho, hoje fallecido. também. Mar^

na vasta necropole . . . Enviou-m'os por occasião

de me honrar cora o diploma de sócio d'aqiiello

Jnuitulo. Vem n'i]ra dos números uma memo-
riasioha de minha lavra sobre p templo romano
de Évora, com ura addiiamenlo do i Ilustre Ri«

vara, que aqui veio expirar, em Évora. .

.

De Coimbra, era iSlo, lemos aqui impressa

uma fífisjosta no Inventario por fallccimento

do conselheiro José Maria de Âbrfiu, etc. E' as-

signada por jurisconsulto perito, o sur. Dr. Tro-

ny. E' questão magna de direito.

Na mesma cidade se imprimio : Esboço hiblio-

grxiphico de Olympio Niculan fíuy Fernati'

des, por Eduardo Mendes, i883, cora um bom
retrato do íinado fundador da Associação dos

Artistas de Coimbra. Bom trabalho é este, que
passa á posteridade a memoria de um homem
que, luclando com uma força hercúlea com dif-

ficuldades grandes, conseguio apresentar ao paiz

um modelo de taes instituições. Foi, sem duvi-

da, um benemérito, e bem fazem os que lhe

honram a memoria.

Entremos em Lisboa, em 1877. Conferencias

celebradas na Academia real das sciencias de

Lisboa acerca dos descobrimentos . . . dos por-

^uguezes na Africa. Foi feita por ura morto já,

o snr. marquez de Souza Hostein. Esplendido

trabalho é este, d« grande erudição, que medo
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86 paginas incluindo as notas. 01Terecoo-íii*o o

íinarlo.

Aqui nos apparece no Porto mais um opuscu=

lo canioneano : A Luiz de Camões, por Álvaro

de Paiva de Faria Leite Brandão, 1880.

Ainda é do meo tempo de Coimbra o auctor,

sympalhico e bondoso rapaz, que estudou pbif

Josophia, se me não engano. K' uraa composi-

ção poética em versos emparelliados, um tanto

alheios ao génio de nossa lingua, mas i)em ar-

chitectados, a meo ver.

Rico tributo é este á memoria do auctor.

« dessa grande Eiopeia
Qne nunca esquecerá em quanto houver quem leia!»

^ Estão agora aqui dois opúsculos de Manoel

Bernardes Branco : A crncijícaçãú entre os ««-?

tigos, com uma estampa colorida, 1878, e Al-

fredo Andrade, 1876. São dos prelos de Lis-

boa estes opúsculos.

E' o primeiro, uma resposta ao Jornal^
Comniercio, e o segundo uma biographià"^, ;

nosso patrício, restaurador dos moiiumenlL>,j

(intigi^s na Itália. São opuscuslos muito inte-

ressantes.

Plisi ãa segunda partç
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