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José Maria da Costa e Silva e Innocencio F. da Silva â pag. 89
do tomo 1.° do seu Diccionario bibliographico portuguez) attribuida
á penna do condo da Barca, não resta hoje duvida de que ella é
obra de d. Theresa de Mello Breyner, condessa do Vimieiro,
como á pag. 329 do 6.° tomo do citado Diccionario, no artigo Os-
mia, o próprio Innocencio o-çonfessa pelas seguintes palavras:

<c Essa explanação » (dos motivos, em que, no tomo l.°pag. 89
fundamentava a opinião de ser a tragédia Osmía escripta pelo
conde da Barca) « torna-se porém hoje inútil, convencido como
« vim a ser de que errava na minha persuasão, pois que os funda-
« mentos d'ella estavam mui longe da solidez que eu lhes suppu-
« nha, na falta de outros melhores. Por mais indestructiveis que
« parecessem, ficam de todo anniquilados em presença do formal e
« auctorisado testemunho de um cavalheiro por tantos títulos res-
« peitavel, como o é de certo o sr. Antônio de Mello Breyner,
« n'este ponto maior de toda a excepção. Elle me afürmou con-
« servar em seu poder com outras composições de sua tia, a con-
« -lessa do Vimieiro, o próprio autographo da Osmia, escripto por
« lettra d'aquella senhora, offerecendo-se para mostrar-m'o a fim de
<c convencer-me da verdade. Nâo pude vel-o, por embaraços sem-
<( pre crescentes do tempo; mas o dito é mais que sufficiente para
« desfazer até sombras de duvida. Fique pois assentado de uma
« vez que D. Theresa de Mello Breyner foi auctora da Osmia; e
« reconhecida como única genuína a opinião dos que assim o jul-

ram. »

(Continuar-se-ha.)
®>l. J. %. JL. 4$itun.

'&%
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[ Continuação (*) ].

12) Os Lvsiadas de Lvis de Camões. Cõ todas as licenças
necessárias.

Em Lisboa. Por Paulo Craesbeeck. Impressor & Liureiro
ãas três Orãens Militares, & á sua custa. Anno 1644. In-24.

Na folha seguinte vem a dedicatória de Paulo Craesbeeck a

d. João Eodrigues de Sá de Menezes, conde de Penaguiâo. Seguem
a esta dedicatória: Os Lvsiadas com os argumentos até a folha 160

recto;—o Index dos nomes próprios até a folha 204 recto. No

verso d'esta ultima traz as licenças, a primeira de 9 de Maio, a

seo-unda de 13 do mesmo mez, e a taxa também de Maio de 1644.
A propósito das licenças, diz o snr. visconde de Juromenha :

« As licenças vêem na ultima pagina, datadas de 10 e 13 de Maio

de 1644, para se imprimirem os Lusíadas e notações.
« Não sei que annotações sejam estas, a não ser o index dos

nomes próprios. »
Em primeiro logar, o nosso exemplar não traz nem uma li-

cença com a data de 10 de Maio. Em segundo logar, nem uma só
d'ellas fala em notações.

[*] Continuação da pag. 221 do 1.° volume.
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Esta edição é descuidada e até incompleta. Falta-lhe a estan-
cia 125 do canto III:

Para o céo cristalino alevantando, &.

Passa da estância 124:

Trazião-na os horrificos algozes, &.

para a estância 126 :
Se já nas brutas feras, cuja mente, &

Alem d'esto descuido typographico, também os-ha de paginação
ou numeração de folhas. Duas têm o numero 20, duas o numero 22,
duas o numero 174, &.

13) Os Lvsiadas de Lvis de Camões. Cõ todas as licenças
necessárias.

Em Lishoa. Por Paulo Craesbeeck, Impressor ãas Ordens Mi-
luares, & a sua custa-. Anno M.DC.LI Com Priuilegio Real. In-24.

Na folha que se-segue á folha de rosto a dedicatória de Paulo
Craesbeeck a d. João Eodrigues de Sá de Menezes, conde de Pe-
naguião. Na seguinte, as licenças para a impressão, a primeira de
31 de Janeiro, e não 1° de Janeiro, como vemos talvez por ^n-
gano na obra do siir. visconde, a segunda de 6 de Julho, e a
terceira de 10 de Julho de 1651. Logo depois quatro sonetos em
louvor de Camõe3 : o primeiro de Diogo Bernardes ; o segundo
de Diogo Taborda Leitão; o terceiro -de um amigo do poeta; o

quarto á sepultura de poeta, soueto tirado de versos de suas rhy-
thmas por João Gomes do Pogo. Vem depois : Os Lvsiadas sem
o index dos nomes próprios de João Franco Barreto.

Esto exemplar tem 4 ds. innumoradas—162 fls. numoradas
erradamente.

Não será inteiramente ocioso mencionar os erros da paginação
d'este livrinho para se-demonstrar o pouco zelo que presidiu á sua
impressão e facilitar o confronto com outros exemplares.

A numeração vae certa de fls. 1—24.
As fls. 25 a 72 trazem a numeração errada de 23—70 ;
Torna a corrigir-se de fls. 73 a 96;
As fls. 97—108 vem numeradas 100—111 ;
As fls. 109—120 ,) 117—128;
A fl. 121 não traz numeração ;
A fi. 122 traz a numeração de 120;
A fl. 123 » 111;
As fls. 124—142 vem numeradas 122—140:
A fl. 143 traz a numeração 411 ;

í§
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fim vez de 144—156 lê-se : 142—154
Em vez de 157—162 » 136—141

Não falia o snr. visconde do Juromenha nesta particularidade,
e Innocencio da Silva, provavelmente por não ter visto exem-
plar algum da edição, faz d'ella menção mais que succinta.

E' licito pois perguntar: existirão exemplares similhantes ao
nosso, ou teria razão o livreiro que pòz-lhe na guarda esta nota a
lápis: « probably unique » ?

Pertenceu este exemplar ao illustre poeta inglez Thomas Par-
nell (cujo autographo ainda se-pode ler na folha de rosto), e mais
tarde fez parte da bibliotheca de Rebello da Fontoura.

14) Rimas de Luis de Camoens, Príncipe dos Poetas de seu
tempo. Dedicadas ao Illustrissimo Senhor Andre Furtado de Men-
doca Deão, & Cônego digníssimo da S. Sè de Lisboa, Doutor em
a Sagrada Theologia, Deputado da Junta dos Tres Estados do
Reyno, &.

Em Lisboa impressas. Com as licenças necessárias. Na Officina
ãe Antonio Craesbeeck ãe Mello, Impressor de Sva Altesa, e à sua
custa. Anno 1663. In-24.

A' folha de rosto se-segue outra com a Dedicatória. Depois
começam as Rimas,-que terminam na fl. 164 verso. Na fl. 165, lê-se :
« Comedia Delrfiy Seleuco. De Luis de, Camoens. » Esta comedia ter-
mina na fl. 180 verso. Todo o volume consta de 11—180 folhas
numeradas somente na pagina do rosto.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

15) Os Lvsiadas de Luis de Camoens, com os Argumentos
do L.d" João Franco Barreto. Com hum Epitome de sua vida. De-
dicados ao Illustrissimo Senhor Andre Furtado de Mendoça Deão,
& Cônego digníssimo da S. Sè de . Lisboa, Doutor em a Sagrada
Theologia, Deputado da Junta dos Tres Estados do Reyno, &.

* Impressos em Lisboa. Com as licenças necessárias. A custa ãe
Antonio Craesbeeck ãe Mello, Impressor de Sva Altesa. Anno 1663.
In-24.

Este volume comprehende depois do titulo : — as Licenças,
sendo : a do Conselho do Sancto Officio datada de 6 de Julho de
1656 ;.a do Ordinário de 21 de Julho de 1658 ; e a doDezembargo
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do Paço de 8 do Agosto de 1659. — Dediôatoria em oitava rima

por Antonio Craesbeeck de Mello Os Lusíadas. -— Um resumo da

Fida de Camões. Termina com o epitaphio da sepultura do poeta.
Consta este exemplar,de 4 fls. innumeradas — 142 folhas nume-

nulas de um só lado, e mais duas innumeradas no fim.
Esta edição dos Lusíadas costuma andar unida á edição das

rhythmas do mesmo anno, formando collecção completa das
Obras.

(Ex libr. J. E. Gr. Eebello da Fontoura)

16) Rimas de Lvis de Camões princepe dos poetas portvgveses.
Primeira, segvnda e terceira parte, nesta nova impressam emmen-
dadas, & acrescentadas, pello lecenciado Joam Franco Barreto.

Lisboa. Com as licenças necessárias. Na Officina ãe Antonio
Craesbeeck ãe Mello, Impressor ãe Casa Real. Anno 1666—60.
2 vols. in-4.°

O 1.° volume contem somente a primeira parte das rimas.

Na folha que se-segue á folha de rosto estão: o soneto diri-

gido a Camões por um seu amigo, que começa:

Quem he este, que na harpa Lusitana, &

e o soneto í sepultura de Camões, tirado de versos de suas rimas

por João Gomes do Pego:

Debaixo ãesta pedra está metido, &

Seguem-se as Himas, isto é, 106 sonetos, 10 canções, 10 odes,

sextinas, 3 elegias, oitavas, 8 eclogas, redondilhas, chartas, &.

Termina com o epitaphio latino, que estava na sua sepultura

Naso elegis : Flaccus Liricis: epygrammate Marcus:

Hic jacet Heroo carmine Firgilius, &

Esta parto, bem como a segunda e terceira, andam junctas
com os Lusíadas, que se imprimiram em 1669, com o titulo: Obras

de Lvis ãe Camões., &.
Este volume consta de 368 paginas.

O 2.° volume intitula-se:

Rimas ãe Lvis ãe Camões princepe ãos poetas portvgveses. Se-

gunã'i Parte. Emendadas, & acrescentadas pello Lecenceaão João

Franco Barreto. Lisboa. Com as licenças necessárias. Por Antonio

Craesbeeck ãe Mello, Impressor ãa Casa Real anno ãe 1669.
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No verso-da folha de rosto se-acha o soneto de Diogo Ta-

horda Leitão ao auctor, em manuscripto.

Na folha seguinte começam as rimas, ás quaes succedem as

duas comédias Seleuco e Amphitrioens, e a Protestação da Fé.

O mesmo volume contem a terceira pai te, com este titulo:

Terceira parte ãas rimas ão princepe ãos poetas portvgveses
Lvis ãe Camoens, tiradas ãe vários manvscriptos muitos ãa
letra ão mesmo Autor, por D. Antonio Alvares ãa Cunha.
Oferecidas a soberana alteza do princepe Dom Pedro. Por
Antônio Craesbeeck ãe Mello, Impressor de S. Alteza, & à
sua custa impressas. Anno 1668.

Como observam os bibliographos, nesta parte não figura o

nome de João Franco Barreto.

Na folha que se-segue á folha de rosto vem a licença para a

impressão: a primeira datada de 21 de Janeiro; a segunda de 3

de Fevereiro; e a terceira de 1 de Março de 1667.

Depois occorre a Dedicatória, e um pequeno Prólogo ao leitor,

em que lhe-offerece estes inéditos, que os trabalhos dos estudos

lhe trouxeram ás mãos, muitos copiados da própria lettra do aue-

tor. Depois do prólogo seguem-se as poesias.
Esta segunda e terceira parte, bem como a- primeira, andam

junetas em um volume, com o titulo: Obras de Luiz de Camões,
etc.

A segunda parte consta de 2 ff.—207 paginas. A terceira de
* VIM—108 paginas, e mais 22 innumeradas.

17) Obras de Lvis de Camões princepe dos poetas portugue-
ses. Com os argumentos do L|feneeado João Franco Barreto; &

por elle emêdadas em esta nova impressão, que comprehende todas
as Obras, que deste insigne Autor se acharão impressas, & manus-
critas, com o Index dos nomes próprios. Offerecidas a D. Fran-
cisco de Sovsa capitão da guarda do princepe n. s. Por Antonio
Craesbeeck ã'Mello Impressor da Casa Real. Anno 1669. Lisboa.
Com as licenças necessárias e Previlegio Real. In-4.°

Seguem-se : a dedicatória, as licenças, um resumo da vida do

poeta e o soneto de Diogo Bernardes em seu favor, e o privilegio
a A. Crasbeeck para poder imprimir á sua custa por dez annos
as obras de Luiz de Camões. 4 fls. inn.
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Em seguida vem os Lusiadas com 376 pags. O index dos no-

mos próprios com 78 pags. Rimas, primeira parte, com 2 fls.—

368 pags. Anno 1666. Rimas, segunda parte, com 2 fls.—207 pags.

Anno 1669. Rimas, terceira parte, com 4 fls.—108 pags., e mais

22 não numeradas contendo 43 sonetos. Esta terceira parte assim

se-inscrove: Tercei, a parte das rimas do princepe dos poetas portv-

rjveses Lvis de. Camoens, tiradas de vários manvscriptos muitos da
'letra 

do mesmo Autor, por D. Antonio Alvarez da CuuJia. Oferecidas

a ,obe,rana alteza do princepe Dom Pedro. Por Antonio Craesbeeck de

Mello, Impressor de S. Alteza, & à sua custa impressas. Anno 1668.

Nesta parto formada toda de poesias até então inéditas não

figura o nome de João Franco Barreto.

Innocencio da Silva, posto que um tanto confuso na des-

cripção que fez d'esta edição, é todavia bastante minujoso, e

conclue com a seguinte judiciosa observação : E' estimada^ «*»*

ção porque serve de edição princeps no que diz respeito ás poesias con-

tidas na terceira parte.

Julgamos de interesse trasladar para aqui as seguintes pala-

vras do illustrado snr. visconde *de Juromenha: Esta edição foi

sem duvida feita debaixo da protecção de Antonio Alvares da Vmha

décimo quinto Senhor de Taboa, e Guarda-mór da Torre do Tombo,

fidalgo pertencente a uma familia que á nobreza do sangue juntava a

illustração do talento e das armas. A terceira parte, como já dissemos,

foi feita sobre originaes, alguns de letra de Camões, que elle fran-

queou, &¦

(Ex. libris J. E G. Eebello da Fontoura.)

18) Obras de Lvis de Camões principe dos pèetas portu-

gueses. Com os argumentos do Lencenceado (sic) João Franco Bar-

reto* & por elle emêdadas em esta nova impressão, que compre-

hende todas as Obras, que deste insigne Autor se acharão impres- (

sas, & manuscritas, com o Index dos nomes próprios. Offerecidas

a D Francisco de Sovsa capitão da guarda alemãa d* do (sic) prin-

cipe n. s. Por Antonio Craesbeeck ã'Mello, Impressor ãa Casa

Real. Anno 1669. Lisboa. Com as licenças necessárias. In-4.0

Secme-se á folha de rosto uma outra com as licenças para a

impressão, tendo, porém, o verso em branco. Depois, vem os

Lusiadas com 376 pag.

O índice dos nomes próprios com »8 pag. Rimas (primeira

parte) com 368 pag. sem folha de rosto. Eimas, (segvnda parte)
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com 207 pag. sem folha de rosto. Terceira parte das rimas e

mais 22 não numeradas com 43 sonetos.

Não viram este exemplar nem o snr. visconde de Juro-

menha nem o Innocencio da Silva. Ainda que muito similhante

ao que ellis mencionam (e já aqui descripto sob n. 17), contudo se

-distinguem um do outro, por certas variantes ou particularidades,

que resaltam facilmente do confronto de ambos. A orthographia

da folha de rosto, a falta das folhas de rosto da primeira e

segunda parte das rimas, o ü'aquellas que precedem os Lusíadas,

nas quaes se acham o soneto de Diogo Bernardes o o privilegio
concedido a Antonio Craesbeeck, bastam para estabelecei- a diffo

rença entre este e aquelle exemplar.

(Ex-libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)
.__-_
igP) Rimas varias de Luis de Camoens Principe de los Poe

tas Heroycos, y Lyricos de Espana. Ofrecidas al muy ilustre Senor

D. Jvan da Sylva Marquez de Gouvea, Presidente del Dezem-

bargo del Paço, y Mayordom» Mayor de la Casa Real, &. Com-

mentadas por Manuel de Faria, y Sousa, Cavallero de la Orden

de Christo. Tomo I. y II. que contienen la primera, segunda y

tercera Centúria de los Sonetos.

Lisboa. Con Privilegio Real. En la Imprenta de Theotonio Da-

maso de Mello Impressor ãe la Casa Real. Con toãas las licencias

necessárias. Ano 1685.

Rimas varias de Lvis de Camoens, Principe de los Poetas

Heroycos, y Lyricos de Espana. Ofrecidas al muy ilustre Sefior_

Garcia de Melo, Montero Mor del Reyno, Presidente del Dezem-

bargo del Paço, &. Commentada^ por Manuel de Faria, y Sousa,

•Cavallero de la Orden de Christo. Tomo III. IV. y V. Segvnda

Parte. El tom. III contiene las Canciones, las Odas, y las Sexti-

nas. El tom. IV. las Elegias, y las Otavas. El tom. V. las pri-

meras ocho Eglogas.

Lisboa. Con toãas las licencias necessárias. En la Imprenta

Craesbeeckiana. Ano M.D.C.LXXXIX. Con Privilegio Real.

2 volumes in-fol.
O primeiro volume contem depois do titulo: a dedicatória do

editor Theotonio Damaso de Mello ao marquez de Gouvea, a qual
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assim começa: Esta he a primeyra vez, que saem á luz ás Rimas

do Grande Luis de Camoens, illustradas por Manoel de Faria, &

Sousa, escritores ambos de tão esclarecida fama, que lhe bastão por Pa-

negiricos, as repetidas vozes do universal applauso; a Approvação as-

signada em 13 de Março de 1685 por Fr. Manuel de S. Athanasio,

da Ordem dos Capuchos; as licenças para a impressão, a primeira
datada de 2 de Junho, a segunda de 28 de Julho, e a terceira de

7 de Agosto de 1679; epigraphes, como diz o snr. visconde do

Juromenha, extrahidas dos mesmos auctores, que vem nos Com-

mentarios dos Lusiadas; Advertências para que se leam con toda luz

estos comentários; Prólogo; Vida dei Poeta; Juizio destas Rimas ;
Discurso acerca de los versos de que constan tos Poemas... yde la per-
fecion de los Sonetos, y quales Autores se aventajaron en ella. Em se-

guida começa o commentario.
Na parte superior da folha onde começa a Vida do Poetn,

notr-se, como diz o snr. visconde do Juromenha, uma vinheta qne

parece representar o commentador q'ie offerece uma coroa ao poeta,
o qual é levado pelo braço por Minerva.

Esse primeiro volume consta de 25 fls. inn.—356 paginas.
O segundo volume contem depois do titulo : a Dedicatória a

Garcia de Mello, datada de 1.» de Octubro de 1688, e assignada

por Ignacia Maria de Carvalho, editora e representante da Offi-

cina craesbeeckiana; as licenças para a impressão, e para correr,

as primeiras datadas de 1679, as últimas de 1689. Seguem-se as

rimas.
Consta o tomo" III. de 2 fls. inn.—207 pags.'Os 

tomos IV e V de 339 pags.
São cheias de interesse as seguintes observações do snr. vis-

condo de Juromenha: « No anno de 1644 tinha Manuel de Faria o

Sousa concluído um segundo borrador d'estes commentarios com

este titulo: Varias Rimas de Luis de Camões, comentadas por Ma-

nuel de Faria y Sousa Cavallero de la Orden de Christo y de la Casa

Eeal. Segundo borrador. Madrid, 1644. Existe este segundo borrador

autographo, com folhas trocadas, com muitas entrelinhas o cha-

madas e bocados pequenos colados, de sorte que não foi este o

que serviu para a impressão, o qual devia ser interessante, porquo
se este contem alguns inéditos do Poeta, e o commentario de

algumas poesias menores, aquelle que fosse feito posteriormente a

este, daria logar a novas descobertas. O commentario ás comédias

existia em Évora na livraria do Cônego Mira ; fiz toda a dili-

gencia pelo descobrir, porem não mo foi possivel saber para ondo

passou.
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Na bibliothéca do Duque de Villa-Hewnosa em Madrid me

consta existirem uns Commentarios autographos de Faria e Sousa,
• e como elle os copiou uma. sois ou sete vozes, talvez seja algum

jogo completo &, »

Estes commentarios de Paria e Soura ás rimas de Camões

não estão completos. O V tomo contem somente VIII eclogas.

Sobre as causas d'esta omissão, ou antes, d'esta interrupção dos

commentarios, vide Innocencio da Silva, vol. 5.° pag. 258, e o

snr. v. de Juromenha, vol. 1." pag. 336 a 338. E' este um

poneto sobre o qual nada podemos decidir.

20) (Obras de Luiz de Camões.) In-12.°
A folha de rosto tem este* titulo: Os Lusíadas do grande

Luis de Camoens, principe dos poetas de 
'Hespanha. 

Com os argv-

mentos do Licenciado João Franco Barreto, & Index de todos os

nomes próprios. Eemendados nesta ultima impressão. Lisboa. Na Offi-

cina dc Manuel Lopes Ferreyra, & à sua custa. M. D. C. C. II. Com

todas as licenças necessárias.

Depois vem -.— Vida do grande Luis de Camoens, terminando

com o epitaphio de sua sepultura.— Licenças, a primeira datada de

14 de Septembro, a segunda do 16 de Septembro, a terceira de

17 de Septembro de 1700, a quarta de 18 de Julho, e a taxa de

20 de Julho de 1702.— Os Lusíadas, de pag. 1 a 374.—Index de

todos os nomes próprios, de pag. 375 a 479,— Bkythmas (Ia parte),
de pag. 481 a 896, onde terminam com o Epitafio (latino) que está

na sepultura do grande Luis de Camões.

Tem todo o volume Xii—896 paginas.

O snr. visconde de Juromeuha descreve a edição dos Lusíadas

de 1702, mas não se refere ás Rhythmas. Este nosso exemplar,

contendo os Lusiadas e as Khythmas, o formando assim mais uma

edição das obras do grande épico, escapou ás sagazes investigações

do dicto visconde.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura)

21) Obras do grande Luis de- Camões, principe dos poetas
heroycos , & lyricos de Hespanha, novamente dadas a luz com os

seus Lusiadas commentados pelo Lecenciado Manoel Corrêa Exami-

nador Sinodal do Arcebispado de Lisboa, & Cura da Igreja de S«

Sebastião da Mouraria, & natural da Cidade de Elvas, com os argu-

mentos do Lecenciado Joam Franco Barreto, e agora nesta ultima
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Impressão correcta, & accrescentada com a sua Vida escrita por Ma-
noel de Faria Severim, offerecido ao Senhor Antônio de Basto Pe-
reyra, do concelho de El-Rey Nosso Senhor, &.

Lisboa occiãental, na Officina ãe Joseph Lopes Ferreyra,.Im-

pressor ãa Sereníssima Raynha Nossa Senhora, & à sua custa.

MDCCXX. Com toãas as licenças necessárias. In-fol. e com o r.

impr. a d. tinct.
A' folha de rosto so segue outra com _a dedicatória a Antônio

de Basto Pereira por Manuel Lopes Ferreira.

A esta folha se-segue outra com o Prólogo ao leytor, tendo no
verso as licenças para; a impressão. Em seguida uma outra com o
retrato do poeta em corpo inteiro e sentado, que parece tirado de
algum original antigo, segundo diz o snr. visconde de Juromenha.
Depois, mais 12 folhas, com a vida de Luiz de Camões, por um
de seus mais auctorizados biographos o chantre Manuel Severim
de Faria.

Estas folhas, incluindo a de rosto, perfazem o numero de
16 folhas preliminares innumeradas.

As numeradas contem : os Lusíadas, com 312 pags. Eimas,-
I parte, pp. 1—69. Eimas, II parte, pp. 70—167. Eimas, III parte,
pp. 168—251.

O sfir. visconde de Juromenha diz : Nesta edição se juncta-
ram trinta e septe sonetos, que não traz Faria e Souza. Inno-

cencio da Silva, fazendo a mesma observação, accrescenta mais :

sem que o edictor. comtudo quizesse ^ deçlarar-nos d'onde os hou-

vera, ou que segurança lhe afiançava a authenticidade d'elles.

Exemplarem papel de grande formato.

(Ex .'libris Eegia. Bibliotheca TJlysiponensis.)
— *ídem, 

idem (Exemplar em papel ordinário).

22) (Obras de Luiz de Camões.) 2 vols. in-24.°
O primeiro volume traz o titulo seguinte impresso a duas

tinctas :
. Os Lusiaãas ão grande Luis de Camoens, principe dos poetas de

Hespanha, .com os Argumentos ão Lecenoiado Joam Franco Barreto,

& Index de todos os nomes próprios, agora nesta ultima impressão

novamente correcta. Offerecido ao Senhor Manoel Galvam de Castello

Branco, Fidalgo da Caza de Sua Magestade, Collegial em o Ponti-

ficio Collégio de S. Pedro da Universidade de Coimbra, Secretario das
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Justiças, & da Meza do Dezembargo do Paço. Lisboa occidental. Na
. Officina Ferreyriana. M.DCCXXI. Com todas as licenças neces-

sarias.
Antes da folha de rosto o retrato de Camões em um ovado,

e em torno as palavras : Lviz de Camois. Princepe dos poetas das
Espanhas ; e por baxo do retrato, as armas do poeta, entre uma
penna e uma espada. Em seguida á folha de rosto:—Dedicatória
assignada por Manuel Lopes Ferreira.— Vida do grande Luis de
Camoens.—Licenças para a impressão.—Os Lusíadas.—Index dos nomes
próprios.

Este volume, incluindo a folha de rosto, tem 6 fls. inn.—479 pags.
O segundo volume compyehende as" Rhythmas. Não traz as

comédias, e termina com o epitaphio latino da sepultura.
Este volume, sem folha de rosto, continuarndo a numeração do

precedente começa na pagina 481, e termina na pag. 896.
Pelo que dizem os sitrs. visconde de Juromenha o Innocencio

da ^ilva, parece, quo o exemplar, quo viram d'esta edição, é om
um só volume.

As Rhythmas, que, segundo elles, começam a pag. 480, em
nosso ' exemplar começam no segundo volume e á pag. 481. As
licenças para a impressão que, segundo diz o snr. visconde, vem
no fim do volume, depois do epitaphio latino, em nosso exemplar
occorrem no primeiro volume, logo depois da biographia do
Camões.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura)

23) Lusiada poema épico de Luis de Camões principe dos
poetas de Espanha, com os Argumentos de João Franco Barretto,
illustrado com Varias e Breves Notas, e com hum precedente
Apparato do que lhe pertence, por Ignacio Garcez Ferreira entre
os Arcades Gilmedo. A El-Rei D. João V. Nosso Senhor. Tomo I.
Em Nápoles nar Officina Parriniana MDCCXXXI. Com as Licenças
necessárias. In«4.°

. Lusiada  por Ignacio Garcez Ferreira Cônego Peniten-
ciario da Sé de Lamego ; entre os Arcades Gilmedo. A' El-Rei
D. João V. Nosso Senhor. Tomo II. Em Roma na Officina ãe An-
tonio Rossi MDCCXXXII. Com as Licenças necessárias. In-4.°

Dous volumes.
No primeiro volume, antes do titulo, uma estampa allegoiica

cora o retrato de Camões gravado por João Carlos Allet.
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Depois do titulo: — Dedicatória ao rei d. João V, datada de
Nápoles, 21 de Dezembro de 1730.—Catalogo dos autores citados nesta
Obra.— Duas licenças para a impressão, escriptas em latim, a pri
meira datada de Roma 30 de Junho de 1728, a segunda sem data.
—• Apparato Preliminar á Lusíada. Livro 1. Contém quanto he con-
cem ente à noticia da Pessoa, e escritos de Luis de Camões.—Livro 11.
Do Poema Épico... — Livro III. Expõem as calidades accidentaes aa
Lusiada. No fim d'este livro III, está o mappa da derrota de
Vasco da Gama.— Livro IV. Tritta do artificio, e particularidade
da Lusiada.— índice dos capítulos do Apparato.

Em seguida vem os Lusíadas, sondo cada canto precedido de
seu argumento respectivo, e as notas dispostas em duas columnas
em baxo do texto.

O primeiro volume vae até o fim do canto V. e tem 6 fls.
iimumoradas—488 paginas.

O segundo volume, depois do titulo, comprehende:—Advertência:
« Se o Leitor roflectir que o primeiro Tomo desta Obra foi impresso
cm Nápoles, e o segundo em Roma, conhecerá que o motivo de
alguma imperfeição na desigualdade do Caratter procedeu de não
ser possivel achar-se em tud») parecido. Também a involuntária
mudança de domicílio do Autor oceasionou a falta de sossego de
animo, que he preciso para á correcção de hum Livro, &.»

No verso da folha om que está a Advertência se-acham duas
licenças, escriptas em latim e sem data.

Seguem-se os Lusíadas com os argumentos e notas.
Este segundo volume contem 2 fls. innumeradas—328 paginas
Dizem os bibliographos, que ha erudição, mas muita sevo-

ridade na critica de Ignacio Garcez Ferreira, e que o padre
José Agostinho de Macedo so-serviu muito do trabalho de Garcez

para a censura dos Lusíadas.

A nossa Bibliotheca possue mais um exemplar d'esta obra,
tendo os dous tomos reunidos em um só volume in-4.'

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura).

24) Obras de Luis de Camoens. Nova edição. Paris, a cusM
de Peãro Genãron. Vende-se em Lisboa, em casa de Bbnardel &
Dubeux, mercadores de livros. M.DCC.LIX. 3 vols. in-18.°

Innocencio da Silva e o sfir. visconde de Juromenha, por
inadvertencia sem duvida, dão os exemplares d'esta edição com
o formato in-12. E' verdade que o registro se-presta á indicação
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d'este formato; mas as linhas d'agua, meio o mais seguro para
desvanecer duvidas a este respeito, nos-convencem, do que os die-
tos exemplares são in-18 e não in-12, como elles dizem.

O frontespicio d'esta edição tem uma allegoria representando o
Parnaso, onde se-vê Calispe amammentando um menino que ó o
poeta. A edição é dedicada pelo editor a Pedro da Costa de Al-
meida Salema, prelado da patriarchal e ministro portuguez na
corte de Pariz. Depois da dedicatória traz um prólogo ao leitor,
no qual dá noticia da sua edição; tem o retrato do poeta copiado
do de Gaspar Severim de Faria com a inscripção em latim; o do
Vasco da Gama, e estampas no principio de cada canto, e um
mappa da derrota de Vasco da Gama. A biographia é copiada da
que escrevera Garcez, e bem assim os argumento*-*, e index dos no-
mes próprios de João Franco Barreto.

O primeiro volume tem XX-XXXVI-430 pags. O segundo 396.
O terceiro 440.

O padre Thomaz José de Aquino, diz Innocencio da Silva,
em vários logares da sua edição, falia a respeito d'esta com o
maior desabrimento, no que parece não ter toda a razão, por
ser ella uma das mais correctas ; ao menos na opinião de Trigoso&.
(Vide vol. 5.° pag. 259.)

(Ex libr. lord George Lennox, cuja em-
preza se-lê abaxo do escudo — En la rose

je fleurie.)

25) Obras de Luiz de Camoens principe dos poetas portu-
guezes, novamente reimpressas, e dedicadas ao Illust.mo e Excel."10
Senhor Marquez de Pombal, Conde de Oeyras, Ministro Secretario
de Estado, e do Conselho de Sua Magestade & & &. Por Miguel
Rodrigues... Ajuntarão-se quantas compoziçoens se julgarão per-
tencer a este grande Poeta; e se procurou, que sahisse a obra
mais correcta, que fosse possivel; e que os volunies ficassem tão
cômodos (sic), que com menor despeza se podessem aproveitar to-
dos da sua lição.

- Lisboa na Officina ãe Miguel Roãrigues, Impressor ão Eminent.
Cara. Patriarca. M.DCCLXXII. Com licença ãa Real Mesa Cen-
soria. Venãem-se em casa ão mesmo Miguel Roãrigues. 3 vols. in-12.°
com est.

Precede ao titulo uma allegoria representando o Parnaso.
Seguem-se: a dedicatória ao marquez de Pombal, o retrato de
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Camões com inscripção em latim (7 fl. innumeradas), uma biogra-

phia do poeta, o retrato de Vasco da_Ganfa, argumento histórico

dos Lusíadas, (pp. I-XL), os Lusíadas" com estampas no principio
de cada canto, um mappa da derrota de Vasco da Grama, e o

index dos ncrtnes próprios de João Franco Barreto. Pp. 1—482.

O segundo e terceiro volumes contêm as rimas e comédias.

O segundo cota 478 pags. e o terceiro com 485.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura).

26) Obras de Luiz de Camoens principe dos poetas portu-

guezes, novamente reimpressas, e dedicadas ao Illust.mo e Excel.mo

Senhor Marquez de Pombal Conde de Oeyras, Ministro Secretario

de Estado, e do Conselho de Sua Magestade & & &. Por Miguel

Rodrigues.-

Lisboa, na Officina de Miguel Roãrigues. Impressor ão Eminent.

Cara. Patriarca. M.DCC.LXXII Com licença ãa Real Mesa Cen-

soria, e Privilegio Real. 3 vols. in-12, com L est.
¦Este exemplar se-dístingue do outro, que a Bibliotheca possue,

e já foi descripto sob o n. 25, em trez ponctos; 1. Não ha no 1." vol.

deste as palavras « Ajuntarâo-se quantas compoziçoens se-julgarão

pertencer a este grande Poeta, &. II. Depois da data estão no outro

as seguintes palavras: Com licença da Eeal Meza Censoria. Ven-

dem se em casa" do mesmo Miguel Eodrigues. III. No outro a pa-

lavra Mesa está escripta com z; neste está escripta com s. Em

tudo mais são eguae.s os dous exempfares.

Os snrs. visconde de Juromenha e Innocencio da Silva, ou não

viram, ou 
'não deram valor a estas variantes entre os dous exem-

plares da mesma edição.

(Ex libr. Eeg. Biblioth. Ulysipononsis.)

27) Obras de Luis de Camões, principe dos poetas de Hes-

panha. Nova edição, a mais completa e emendada de quantas se

tem feito até o presente. Tudo por diligencia e industria de Luis

Francisco Xavier Coelho.

Lisboa. Na Officina Luisiana. Anno CjO jO CCLXXIX-LXXX.

Com licença ãa Real Mesa Censoria. 4 vols.-in-8.0

Antes da folha de rosto o retrato de Camões, e em torno

este disticho :_=Ludovicus Camonius, Lusitanus, Epieorum Poetar
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in Hispania Princeps Vixit. An. LV. Obiit. An. MDLXXTX.=Por
* bfP° do retraio os versos de Horacio : Me Colchus, & qui dissi-

mulat metum, &.
Depois da folha de rosto vem : Discurso preliminar, apologetico,

e ciiticb, sobre a presente edição. Este discurso é do p. Thomaz
José de aquino, o qual foi quem preparou e dirigiu esta edição, e
do quem são as observações e notas espalhadas pelos diversos
volumes. Seguiu elle, diz Innocencio da Silva, no texto dos Lu-
siadas o de Manuel de Faria e Sousa, guiando se pelos com-
meHtarios da edição de 1639; d'ahi resulta que o poema nas edi-
ções do p. Thomaz, e nas que depois 'tomaram esta por modelo,
apresenta .opiosas variantes, confrontado com a edição original
de 1572, e com as outras que por esta se-têem feito moderna-
mente. . *

Depois do discurso preliminar, traz o exemplar: Breve noticia
da vida de Luis de Camões ; varias poesias em elogio de Camões ;
o poema com os argumentos ; o no fim o index dos nomes próprios
de João Franco Barreto; as Estâncias omittidas por Luis de Camões
na primeira impressão do seu Poema; e as Lições varias.

Os outros trez volumes comrprehendem as poesias lyricas, o
cada volume tem a sua prefação ou prólogo, Nesta edição, diz o
snr. visconde de Juromenha, sejunetaram as que s< -suppõem usur-
padas por Bernardes, e as obras attribuidas.

- Sobre esta usurpação de obras de Camões por Bernardes, vide:
Memória histórica e critica acerca de Luiz de Camões, _ das suas
obras, por Francisco Alexandre Lobo.

O snr. visconde*, de Juromenha assegura que esta edição de
1779-80 é a mais completa das obras de Camões.

Innocencio da Silva contesta esta asserção, allegando que a
reimpressão, isto é, a do anno de 1782, é preferível pelos novos
adtiicionamentos que contem, e pelas correcções e emendas fei-
tas em alguns logares do texto. Accrescenta, que o mesmo se
-pode dizer da de Paris, em 1815, que é copia integral da de 1782.

O 1.» volume tem LXX1X-483 pags. O 2." XXII-490. O 3.°
XLVIII-226. O 4.°, XXI-338, e mais 3 fls. não numeradas con-
tendo o <t Index do que vai 'de mais nesta Edição, &.

A cada vol. accompanha uma folha de Erratas.
(Ex libr. Eeg. Bibl. Ulysiponensis.)

28) Obras de Luis de Camões, príncipe dos poetas de Hes-
panha. Segunda Edição, da que, na Officina Luisiana, se fez em
Lisboa nos annos de 1779, e 1780.
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Lisboa. Na Offic. ãe Simão Thaããeo Ferreira. Amo
M.DCC.LXXX11—LXXXI1I. Com licença ãa Real M$& Censo-
ria. 4 vols. in-8.° peq.

Esta é uma das mais completas edições das obras de Camões.
E' reprodução da de 1779—1780, preparada e dnqjgida pelo p. Tho-
maz José de Aquino.

O primeiro volume comprehende, .depois da folha de rosto :
Prólogo ao leitor do p. Th. Jos. de Aquino, com 66 pags. Este

prólogo não vem na edição precedente.—Discurso preliminar, que
vae de pag. 67 a 124.—O retrato do poeta com a subscr.—Lucius
se. olisip. 1784—e cm baxo do retrato os versos que. assim come-

çam :
N'huma mão Livros, ti'outra ferro, e aço, &.

Breve noticia da vida de Luis de Camões, que vae de pag.
125 a 141.

Elogios que a Luis de Camões dedicaram alguns escriptores
de pp. 142—156.

Lusíada, de pag. 1 a 200,.onde termina o canto V. Segue-se a
segunda parte d'este primeiro tomo com folha de rosto e titulo, e

que comprehende :— os cinco últimos cantos dos Lusiadas : o —Index
dos nomes próprios; as—Estâncias desprezadas,' e omittidas por Luis de
Camões, na primeira impressão do seu poema;—as Lições varias, e
Erratas.

Esta segunda parte consta de 320 pags. numeradas, e 1 fl. de
Erratas.

O segundo volume contem -.Advertência. do editor aos que lerem.
Seguem-se as Phythmas e o Index. Consta de 448 pags.
O terceiro volume contem: Prólogo, Bhythmas divididas

em duas partes e Index, e tem 382 pags. e 1 fl. não numerada.

O quarto volume contem:—Prefação. Advertência acerca das co-
médias.—Comédias.—Fragmentos de algumas obras de Luis de. Camões,
achados por Manoel de Faria e Sousa em diversos manuscriptos.—Obras
suppostas, ou attribuidas a Luis de Camões.—Ecloga intitulada Cintra.
—Annotaciones a larecloga antecedente.—Index do que vai de mais nesta
edição.—Advertência final.

Este volume tem 374 pags. numeradas, e mais 4 fls. sem nu-
meração.

Para completar a descripção d'este exemplar, falaremos de
uma curiosidade bibliographica, que se-acha annexa no primeiro
volume, logo após a folha de rosto.

4

#__.•
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Esta curiosidade consiste no fac-simile da folha do rosto e da
Hgn.nte da edição dos Lusíadas. Lisboa, por Manuel de Lyra1584. E uma copia fiel, escrupulosa, feita á mão, d'aquol.as duas
pnmeiras tolhas. Comprehende, portanto, o titulo, tendo no centroa figura do Apollo tocando em uma rabeca, a licença para a im-
pressão assignada por Fr. Bertolameu Ferreira, a outra assignada
por Manoel de Coadros, Paulo Afonso e Iorge Sarrão, o a Tavoada
pella ordem A, b, c.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

29) Lusíadas de Luis de Camoens.
Coimbra. Na Imprensa ãa Universidade, 1800. Com licença ãaMesa ão Desembargo ão Paço. 2 vol. in-16.

No primeiro volume, antes do titulo, o retrato de Camões emum ovado, e em baxo estes dous versos:
Aquelle, cuja lyra sonorosa,
Será mais afamada que ditosa,

No segundo volume antei dn .,•+„!„
..mHn ,™ e e> antes d0 tltulo, uma gravura represen-tando um naufiagio, e em baxo estes dous versos?

Vem do naufrágio triste e miserando
Dos procellosos baixos escapado.

Na Advertência do primeiro volume, a qual vem logo após afolha de rosto, nos-diz o editor, Joaquim Ignacio de Freitas, tudo
quanto comprehende esta edição : « Contem estes dous Volumes oPoema de Camoens; os Argumentos o Index de João Franco Barreto, hum Compêndio da Vida do Poeta; hum Argumento histo-nco da Lusíada; e as Estâncias e Liçoens achadas por Manuel dóFaria e Sousa om dous differentes Manuscritos. Acroscentamos-lhe

algumas Liçoens mais, que achamos nas differentes Ediçoens queconsultamos para a corroeção desta. »
Em uma nota a esta Advertência diz: « A Vida e Argumentooxtrahio-se da Edição de Ignacio Garcez Ferreira, no Apparato àLusíada. rí
O primeiro volume tem 2 fls. inn.- XXXVIII-228 pags Osegundo 299 pags. V 

S

Já são raros os exemplares d'esta edição.
(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

30) Lusíadas de Luis de Camoens.
Lisboa: na Typographia Lacerãina: 1805. Com Licença daMeza ão Desembargo ão Paço. 2 vols. in-12.°
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Esta edição é reproducção quasi exacta da de Coimbra, 1800,
com a differença de ter de mais as gravuras no principio de cada
um dos cantos, o uma ou outra ligeirissima variante.

Attribuem-na aos cuidados do typographo Manuel Pedro de
Lacerda.

O illustrado bibliographo, Innocencio da Silva, no vol. I

pag. 261 do seu Diccionario, faz, acerca de alguns exemplares
d'esta edição, as interessantes considerações, que em seguida re-
produzimos : « lia exemplares d'esta edição, aos quaes por uma
fraude industrial, das que não poucas vezes se commettem, foram
arrancados os rostos parciaes dos dous tomos, e substituidos por
um único frontispicio, quo diz : Lusiadas de Luis de Camões. Nova
edição. Lisboa, na Imp. de Eugênio Augusto. 1836.

«Os quo não tivessem conhecimento ocular da edição de 1805,
podiam ser facilmente illudidos á vista de tal contrafação, julgando
acharem n'ella mais uma edição realmente diversa das obras do

poeta. »
O primeiro volume do nosso gxemplar tem 2 fls. inn.—XLIII

228 paginas.
O segundo 290 paginas.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

31) Lusíada de Luis de Camoens. Accrescentam-se as estan-
cias despresadas por o poeta, as lições varias, e breves notas para
a illustração do poema.

Eãição ãe J. E. Hetsig. In-16.
Não traz logar nem anno de impressão. Acreditam os biblio-

graphos que ella seja de Berlim, 1808.
Depois da folha de rosto vem:— Dedicatória ao snr. W. de

Humboldt em testimunho de obséquio e reverencia dos editores.
Prólogo aos leitores assignado por C. de Winterfeld, no qual

diz, em mau portuguez, que os editores se-cingiram ao texto da
edição do p. Thomaz Joseph de Aquino, da de Ignácio Ferreira,
da de Pedro Gendron, e da de Coimbra, 1800.—Compêndio da vida
de Camões de Ignácio Garcez.—Argumento histórico da Lusíada do
mesmo Garcez.—Os Lusiadas.—Estâncias e lições despresadas e omit-
tidas.—Lições variac.—Breves e varias notas para a illustração do

poema.
Diz o sflr. visconde que no principio do exemplar que viu,

estão escriptas estas palavras: Obras de Camoens. Tomo I. Em
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nosso exemplaj-não se-acham estas palavras. O quo se-segue, é quesão variantes de uma mesma edição, ou que os editores tiveram
um plano, que não chegou a realizar-se, isto é, o de imprimirem
todas as obras do poeta.

Contem este exemplar XLVI—1 fl. de Erratas—464 paginas.
(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

32) Obras do grande Luis de Camões, principe dos poetasde Hespanha. Terceira edição, da que, na'officina luisiana, se fez
em Lisboa nos annos de 1779, e 1780.

Paris, na Officina ãe P. Diãot Sênior. E acha-se em Lisboa,
em casa ãa viuva Bertranã e filhos. MDCCCXV. 5 vols. in-18.°

Elegante edição saida dos typos de Didot, bom papel e me-
diocres gravuras; entre estas um retrato de Camões e outro de
Vasco da Gama.

Esta edição é, como indica o titulo, reproducção da de 1779
e 1782.

A segunda e terceira teem do mais que a primeira, como diz
Innocencio da Silva, um novo prólogo ou advertência do p. Tho-
maz ao leitor, que occupa as primeiras 66 pags. do tomo I.
Todas trez comprehendem, alem das obras que são universalmente
reconhecidas do poeta, as que em diversos tempos, e por diver-
sos editores se-lhe-attribuiram, das quaes passam algumas por apo-
cryphas: as lições variantes dos Lusíadas; as estâncias que foram
desprezadas, ou omittidas pelo poeta ao dar á luz a sua obra; os
argumentos e index dos nomes próprios de João Franco Barreto ;as oitavas a S. Ursula, que Bernardes publicara como suas, e são
de Camões no conceito dos- commentadores; as eclogas IX a XIII
que andam com variantes no Lima de Bernardes, e se dizem poreste usurpadas; as eclogas XIV e XV nunca impressas até 1779;
e finalmente uma ecloga intitulada Cintra, também ainda não im-• pressa, na qual Manuel de Faria descreve a vida de Camões em
1414 versos, tirados todos com incrível e paciente diligencia de di.
versos logares das composições do poeta.

Esta enumeração que faz Innocencio da Silva dos novos addi-
cionamentos é exacta.

Esta edição de 1815, como afflrma o mesmo Innocencio da
Silva, se-acha exhausta ha muitos annos.

Tem o I volume CLV-202 paginas; o II, 335; o III, XXVIII-
454; o IV, LII-377; o V, XXIX-430.
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A cada vol. accompanha uma fl. de Erratas.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

33) (Obras de Luiz de Camões.) 1814—15, 5 vols. in-18.° peq.
O primeiro volume d'esta collecção tem o titulo seguinte: Lu-

siadas do grande Luiz de Camões. Paris, na officina de F. Didot mais
velho, e acha-se em Lisboa em casa da viuva Bertrand e filhos.
MDCCCX1V.

Os outros volumes têm o titulo seguinte: Obras do grande Luis
de Camões principe dos poetas de Hespanha. Terceira edição, da que,
na officina luisiana, se fez em Lisboa nos annos de 1779, e 1780.
Paris, na officina de F. Didot Sênior, e acha-se em Lisboa, em casa
da viuva Bertrand -e filhos. MDGCCXF.

Como se-vê, este exemplar pertence á bella terceira edição do
Paris, Didot, .1815; differindo, porem, dos outros exemplares na
folha de rosto do primeiro volume, onde se-lê neste « Lusíadas
do grande Luis de Camões » e naquelles « Obras do grande Luis de
Camões ». Neste se-lê « F. Didot mais velho » e naquelles F. Didot
Sênior ». Neste se-lê « 1814 » e naquelles « 1815 ».

Alem d'estas variantes na folha de rosto do primeiro volume,
o mesmo exemplar differe dos outros em não ter os retratos de Camões
e Vasco da Gama, o mappa da derrota d'esto, as gravuras no prin-
cipio de cada canto, e a folha de Erratas no fim de cada volume.

Posto que os bibliographos não falem d'estas variantes, o
exemplar {.Iludido é, comtudo, digno de menção pelas razões que
acabamos do expor. Pertence, pois, não aos Lusíadas, como á pri-
moira vista parece, mas, á terceira edição das Obras. Paris, F.
Didot Sênior, 1815.

34) (Obras de Luiz de Camões.) 5 vols. in-18.° com

gravuras no principio de todos os cantos dos Lusiadas, os retratos
de Camões e Vasco da Gama, e o mappa da derrota d'este.

O 1.° e o 2.° volume têm este titulo: Lusiadas do grande Luis ãe Ca-
mões, com estampas. Paris, na • officina ãe F. Diãot sênior, e acha-se
em Lisboa, em casa ãa viuva Bertrand e filhos. MDCCCXV.

O 3.°, 4.° e 5." vol. têm este titulo: Obras do grande Luis de

Camões, principe dos poetas de Hespanha. Terceira edição, da que, na

officina luisiana, se fez em Lisboa, nos annos de 1779, e 1780. Paris,

na officina de F. Didot sênior, e acha-se em Lisboa, em casa da viuva

Bertrand e filhos. MDCCCXV.
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Este é o terceiro exemplar que possuimos da terceira edição
de Paris, 1815.

Differe do primeiro na folha de rosto do primeiro e segundo
volumes. Differe do segundo exemplar, na mesma folha de rosto, e
em ter as gravuras, os retratos, o mappa, e a folha de Erratas.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

35) Os Lusíadas, poema épico de Luis de Camões. Nova
edição correcta, e dada á luz, por Dom Ioze Maria de Souza-Bote-
lho, Morgado de Matteus, Sócio da Academia Real das Sciencias
de Lisboa.

Paris, na Officina Typographica ãe Firmin Didot, Impressor
ão Rei, e ão Instituto. MDCCCXVII. In-4.° atlântico, tão grande
ou maior que o antigo folio portuguez, de 3 fls. inn.—CXXX—
413 pp., com margens inteiras.

Si as artes, as industrias, e as glorias militares elevam o po-
der das nações, e sobre ellas esparzem o vivo brilho de uma civi-
lização aprimorada, as lettras, eloqüente manifestação da intelli-
gencia e da razão, sobre tudo as-engrandecem, e lhe-erigem para
o porvir monumentos inda mais duradouros que a pedra e o
bronze.

Os agricultores com seus braços ; os commerciantes com suas
ousadas viagens, enriqueceram Portugal; os artistas -com sua pa-
lheta ou seu buril lhe-aperfeiçoaram as formas elegantes e o ro-
mano perfil; ps guerreiros com sua espada lhe-contuplicaram o
poder, e rasgaram á sua ambição horizontes infindos; mas, o Ca-
mões, o cultor das lettras, o grande épico, salvou do exquecimento
todas estas glorias, talhando nc* Lusiadas, para o pórtico da im-
mortalidade, o vulto athletico de Portugal.

Comprehendendo esta verdade,-o illustre morgado de Mattheus,
d. José Maria de Souza Botelho, quiz tudo sacrificar a bem da
conservação e maior lustre do grande monumento nacional. Pre-
parou e deu á estampa a esplendida edição dos Lusiadas de 1817,
e prestou assim um serviço real á sua pátria, aos seus concidadãos,
e á humanidade.

A Academia Real das Sciencias, a quem foi apresentada, elo-
gibu o editor, e nomeou uma commissão, da qual foram membros:
Antonio Caetano do Amaral, Mattheus Valente do Couto e Sebas-
tião Francisco Mendo Trigoso, sendo este o relator, para lhe-dar
conta desta nova e nitida edição.
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Imitando ao sHr. visconde de Juromenha, passamos a trans-
crever a parte artística do parecer da commissão : O Poema dos
Lusiadas, impresso em Paris no anno próximo passado, na officina
de Firmin Didot, é em quarto atlântico, e occupa com as notas

quatrocentas e treze paginas, alem da dedicatória a Sua Mages-

tade, que não é numerada, e de uma advertência, que juntamente
com a vida do Poeta enchem cento e trinta paginas.

O papel é o velino mais bello e mais igual; os typos fundidos
do propósito, são os mais nitidos e perfeitos que se podem ver, e

mostram quo n'este ponto o gênero de impressão tem a arte che-

gado ao maior auge a'que podia aspirar; a tinta é de. uma optima

côr; a tiragem, tanto das folhas como das estampas, é a mais

limpa possivel: n'uma palavra esta edição é igual n'estes differen-

tes artigos, ás quo se tem feito de maior luxo, e ainda mesmo ex-

cede a maior parte d'ellas.
As estampas, que a acompanham, posto que não tenham todas

o mesmo gráo de perfeição, são executadas em geral sobre um

desenho, e por um buril, que faz honra aos Mestres que as desem-

penharam, e ao grande pintor Mr. Gérard que as dirigiu. O busto

de Camões, quê se pode olhar como obra prima d'este celebre e

illustre artista, é cheio de expressão e vida, e dá bem a conhecer

a grande alma do Poeta; não é só no semblante que elle está

vivo, é também no resto do corpo, e o seu braço direito sobre

tudo chega a* illudir os sentidos, e parece animado. Os ornatos

d'esta estampa, de uma extraordinária riqueza, e que contrastam 
'

com a nobre simplicidade das outras, são como um tributo pago
ao «rosto do século; e ainda que variados, e optimamente desem-

penhados, não distrahem a attençao do objecto principal. A este

retrato segue-se outro de vulto inteiro, em que o mesmo Camões

apparece na gruta de Macau em um momento de extasi e de con-

templaçâo, animado polo estro, e transbordando-lhe no semblante

o divino fogo da poesia. As outras estampas, em numero de dez, cor-

respondem aos dez cantos da Epopéa, e apresentam os passos
mais notáveis de cada um d'elles. O conselho dos Deuses ; a vi-

sita do Eei de Melinde ao Gama; o assassinio de D. Ignez de

Castro; o sonho de El-Eei D. Manuel, em que lhe faliam os rios

Indo e Ganges; a apparição do gigante Adamastor na passagem
do Cabo da Boa-Esperança; a imagem de Venus e das Nereidas,

quando no canto VI applacam os ventos; o desembarqtte do Gama

em Calecut; a sua segunda entrevista com o Samorim; Tethys

coroando o heroe na ilha de Venus; e finalmente a audiência que

lhe dá o Monarcha portuguez na volta da sua expedição: taes são
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os assumptos que n'estas gravuras se representam, e nos quaes tanto
a escolha como a execução são dignos de todo o elogio; é poiscom sentimento, que deixamos o seu exame para chegarmos mais
depressa ao artigo, que revela principalmente o merecimento litte-
rario do snr. Morgado de Matheus, e que é talvez o mais próprio
a grangear-lhe o reconhecimento da Academia e do publico illus-
trado. »

Esta edição foi feita sobre a primeira de 1572. A commissão
elogia a biographia do poeta composta pelo editor, a qual se-torna
recommendavel pela sensibilidade com que é escripta e a judiciosa
apreciação que fez da epopéa, e é de parecer que ello deveria ter
seguido a segunda edição de 1572, que é tida por mais correcta,
e conservar a antiga orthographia.

Em casa dos -snrs. condes de Villa Real existe um único o
muito rico exemplar d'esta edição, impresso em pergaminho, em
dous volumes, emquadernados em marroquim roxo com as armas
do conde de Villa Eeal d. José, no centro da capa, por quem
foi mandada fazer a enquadernaçâo em Inglaterra.

Este exemplar foi vinculado em morgado, como consta d'esta
verba do testamento olographo do Morgado de Matheus, feito em
Paris aos 24 de Septembro de 1820: «Vinculo em morgado o exem-
plar da minha Edição dos Lusiadas, em pelle vellina, e as chapas
em cobre das gravuras delia para que andem sempre juntas 

*ao
Morgado de Matheus, sem que o futuro possuidor ou administra,
dor possa largalos da sua mão, dar ou vender, porque fazendo-o,
a Bibliotheca Publica de Lisboa os poderá reclamar e revendicar
como propriedade sua, pois n'esse caso lhos logo ordenando, quanto
ás chapas, que antes de um século não possam tirar-se mais es-
tampas, nem fazer-se uma reimpressão. »

O editor mandou tirar somente duzentos e dez exemplares, e
não quiz que os expusessem á venda. Consta que distribuiu em
sua vida cento e oitenta e dous ; e dos vinte e oito que sobraram
foram alguns dados per seu filho, o primeiro conde de Villa Real,
e existem ainda os restantes em poder de seus herdeiros.

O siir. visconde, á pag. 378 e 379 do primeiro volume, traz
duas notas curiosas e minuciosas da despeza que fez com a edição
do Camões d. José Maria de Souza, e das pessoas a quem deu
exemplares.

A respeito" d'esta e de outras particularidades é mui curiosa
e digna de leitura a correspondência trocada entre M.me de Souza-
esposa do illustrado e patriótico editor, e a condessa d'Albany,
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viuva de Carlos Eduardo Stuart, conhecido na historia pela desi-

gnação de Pretendente.
O snr. José Silvestre Eibeiro, no vol. 2.° pags. 332 a 334, de

sua obra « Historia dos estabelecimentos scientificos, litterarios e
artísticos de Portugal » transcreve trez interessantes chartas de
M.me de Souza. Nellas revelia a auetora, a par de muito interesse
e dedicação por seu marido, uma elevação de espirito e de senti-
mentos só comparáveis á delicadeza da forma com que são mani-
festados.

Ao concluir a terceira charta, diz: <t Enfim, cheguei muitas
vezes a receiar quo a saúde de meu marido corresse perigo.

Não queremos gabar-nos do que se despendeu; seria este capi-
tulo uma loucura séria, aos olhos dos homens frios, incapazes de
sentir o extremo goso de uma alma nobre e generosa, ao alevan-
tar um monumento ao cantor sublime das glorias da sua pátria...
No que me diz respeito, nenhum merecimento me cabe, senão o
de haver promettido a mou marido diminuir, quanto possivel fosse,
todas as despezas da caza, afim de que seu filho não acho de me-
nos—aquella somma,, e fosse resgatada pelas nossas economias, se
vivessomps ainda alguns annos. »

O bellissimo exemplar, que descrevemos, tem no verso da pri-
meira folha, do próprio punho do Morgado do Matheus, a se-

guinte dedicatória: To His Exc.v Sir Henry Wellesley, Ambassador
of His Britannic Majesty at the Court of Madrid.

D. Joseph Maria de Souza.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

Alem d'este, possue esta bibliothéca um exemplar, que foi da
bibliothéca particular do rei dc Portugal, com o defeito do não
trazer os dous retratos de Camões, e outro com o mesmo defeito,

que de longa data faz parte de nossas collecções ; são ambos um

pouco menores do que o primeiro, porque lhes-apararam as margens.

36) Os Lusiadas, poema do grande Luis de Camões, segundo
o legitimo texto.

Avinhão, na Officina ãe Francisco Seguin, 1818, 2 vols. in-12.°
O editor nos diz, no Aviso que se-segue á folha de rosto, d'onde

tirou a sua edição:
« O Discurso preliminar e a Vida de Luis de Camões, são ex-

trahidos das Edições das Obras deste insigne Poeta, recentemente

publicadas pelo senhor Thomaz Joseph de Aquino.
As estâncias quo servam de declarar o argumento de cada hum

dos dez Cantos do Poema, são de João Franco Barreto, philologo



58

notável do XVII século, author também do Index dos nomes pro-
prios, ajuntado no fim da Obra... Emquanto ao Texto do Poema,
temos seguido a famosa Edição de Manoel de Faria e Sousa. »

Depois do Aviso comprehende o primeiro volume: Discurso
preliminar, apologetico e critico.— Soneto de Torquato Tasso.— Breve
analyse do Poema de Camões.— Breve noticia da vida de Luis de
Camões.— Lusiaãa.

O primeiro volume, com LI—202 pp., termina no canto V.
O segundo volume contem: Os outros cinco cantos dos Lii-

siadas.— O Index de todos os nomes próprios. Tem 270 paginas.
(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

37) Os Lusiadas, poema épico de Luis de Camões. Nova
edição correcta, e dada á luz, conforme á de 1817, in-4.° por Dom
Jozé Maria de Souza-Botelho, Morgado de Matteus, Sócio da Aca-
demia Real das Sciencias de Lisboa.

Paris, na Officina Typographica ãe Firmino Didot, Impressor
do Rei, e ão Instituto. M.DCCC.XIX. In-8.°

Formosa edição saída dos prelos de Didot.
No Aviso ao leitor diz: « A edição in-4.° dos Lusiadas dada á

luz pelo Senhor D. José Maria de Souza, ornada com estampas, e
- por mim impressa o anno passado, não tendo o destino de venda

publica, e podendo unicamente obter-se do primor e generosidade
do seu illustre editor; julguei fazer hum serviço agradável á" Nação
Portugueza, e á sua litteratura, se, alcançando licença do dito se-
nhor, reimprimisse in-8.°, e copiasse fielmente o texto do Poema,
com a advertência, a vida do Poeta, as notas, e os mais trabalhos
litterarios que o senhor Souza tem feito a esta epopéa. O nobre e
sábio editor não somente nos concedeo a faculdade por mim
pedida; mas quiz também quo ao sou precedente trabalho jun-
tasso eu, n'esta edição, o que novamente fez este anno, de-
pois de confe/idas por elle as duas primeiras, e originaes edições
de 1572, cujas variantes ficam sendo mais distinctamonte conheci-
das; bom como a certeza de primazia, entre huma e outra, pode
ser agora mais exactamente determinada; reduzindo outro-sim, com
a maior evidencia, a superioridade de ambas sobre todas as que
depois d'ellas se tem, em diversas épocas, publicado até os nossos
dias. »

Mais adiante diz, que o morgado de Mattheus quiz ajudal-o a
rever e corrigir as provas typographicas d'este livro, em que pu-
zeram ambos o maior cuidado.
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O volume, depois do retrato de Camões (cópia do de 1817), da
folha de rosto, e do Aviso, comprehende: — Dedicatória a El-Rei.
— Advertência, em que censura severamente quasi todos os editores
dos Lusiadas de haverem alterado sem necessidade o texto origi-
nal de 1572.— Vida de^ Luiz de Camões.— Os Lusiadas.— Notas da
Advertência.—Nota da Vida de Camões. Termina com um N. B. re-
lativo ao annuncio de um manuscripto do poema de Camões.

O exemplar contem CX—420 paginas.
(Ex libr. J. E. G. Rebêllo 4a Fontoura.)

38) Os Lusiadas, poema épico de Luis de Camões. Nova
edição conforme á de 1572 publicada pelo Autor.

Paris, venãe-se em casa ãe Theophilo Barrois filho, quai Vol-
taire, n. 11. 1820. 2 tomos em 1 vol. in-12.°

No centro da pagina do rosto uma lyra. No verso da folha
que a-precede esta indicação da typographia: Na typographia de
J. Smith.

Este exemplar comprehende : o retrato de Camões, gravado
por Michon, antes da folha de rosto. Depois desta folha:— Breve
noticia da vida de Luis de Camões. — Argumentos dos dez cantos do
poema.— Os Lusiadas. Termina o tomo I. com o canto VI. Tomo
II. Os quatro últimos cantos dos Lusiadas.— O Index dos nomes
próprios.

Contem o primeiro tomo XIV—225 paginas. O segundo 235
Para esta edição serviu 'evidentemente de texto a célebre edi-

ção de 1817 do Morgado de Matheus, ou a sua reimpressão feita
em Paris, por Firmin Didot, 1819.

Basta confrontal-as para formar-se esta convicção. O retrato do
poeta, que traz esta edição, é copia do d'aquellas. Os versos alte-
rados, com bons fundamentos, pelo morgado, no texto da edição
original de 1572, são fielmente reproduzidos nesta. Assim:

Edição de 1572. cant. II, est. 13 :
Na moça de Titão a roxa fronte.
Edição de 1817:
Da moça de Titão a roxa fronte.
Edição de 1820, pag. 41:
Da moça de Titão a roxa fronte.
Ed. de 1572, cant. II, est. 20, 3." verso:
Cloto.
Ed. de 1817 :
Doto.
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Ed. de 1820, pag. 43:
Doto.
Ed. de 1572, cant. II, est. 41:
Lhe impedira a falia piedosa:
Ed. de 1817:
Se lhe impedira a falia piedosa.
Ed. de 1820-, pag. 50:
Se lhe impedira a falia piedosa.
Ed. de 1572, cant.- III, est. 34:
Em trabalho cruel o peito humano:
Ed. de 1817:
Em batalha cruel o peito humano :
Ed. de 1820, pag. 86:
Em batalha cruel o peito humano.
Ed. de 1572, cant. III, est. 133:
O nome do seu Pedro que ouvistes:
Ed. de 1817:
O nome do seu Pedro que lho ouvistes:
Ed. de 1820, pag. 119:
O nome do seu Pedro que lhe ouvistes.
Ed. de 1572. cant. III, est. 93:
... Mais que tudo excellente:
Ed. de 1817:
... Mais que todos excellente:
Ed. de 1820, pag. 106:
... Mais que todos excellente.
Ed. de 1572, cant. IV, est. 52:
A vida de Senhor a feita escrava:
Ed. de 1817:
A vida de Senhora feita escrava:
Ed. de 1820, pag. 140:
A vida de Senhora feita escrava.
Ed. de 1572, cant. VI, est. 41: '

Não fosse amores, nem delicadeza:
Ed. de 1817:
Não soffre amores, nem delicadeza:
Ed. de 1820, pag. 205 :
Não soffre amores, nem delicadeza.
Ed. de 1572, cant. VIII, est. 32:
Português Capitam chamar se deve:
Ed. de 1817:
Português Scipião chamar se deve:
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Ed. de 1820, pag. 41 do segundo tomo
Portuguez Scipião chamar se deve.
Ed. de 1817, cant, VIII, est. 18, v. 1:
Não ves hu' ajuntamento de estrangeiros:
Ed. de 1820, pag. 37 do segundo tomo :
Não ves hu' ajuntamento de estrangeiros:
E mais outras alterações de versos e innovações orthogra-

phicas, introduzidas na edição de 1817, e reproduzidas nesta
de 1820.

Admira-nos que o snr. visconde de Juromenha não tenha visto
esta edição, e que Innocencio da Silva chegue até a duvidar da
existência d'ella.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

39) Os Lusiadas, poema épico de Luis de Camões. Nova
edição conforme á de 1572 publicada pelo Autor.

Rio ãe Janeiro, venãe-se em casa ãe P. C. Dalbin e C.a 1821
2 vols. in-12.°, com o retrato de Camões.

No fim do primeiro volume traz um Catalogo de alguns li-
vros portuguezes que se vendem em casa de P. C. Dalbin e C."
no Eio de Janeiro.

Esta edição não é sinão a de 1820, com a folha de rosto subs-
tituida.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

40) Os Lusiadas, poema épico de Luis de Camões. Nova
edição correcta, e dada á luz, conforme á de 1817, in-4.° por Dom
Joze Maria de Souza—Botelho, Morgado de Matheus, Sócio da
Academia Real das Sciencias de Lisboa.

Paris, J. P. Aillauã, Quai Voltaire. N. 21. 1823, in-16."
No verso da primeira folha lê-se: Na typographia de Firmin

Didot, impressor do Rei.

Segue-se o retrato do poeta, copia do retrato feito por Gérard

para a edição rica de 1817 e gravado por VV. T. Fry. Logo depois
da folha de rosto começa o poema. No fim do volume, onde ter-
mina o poema, vê-se uma- pequena taboa-errata.

Esta edição é uma das mais bellas e apreciadas. O titulo Os
Lusiadas no principio de todos os cantos é impresso em typo go-
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thico. O texto é composto em typo romano miúdo, com toda a
nitidez e elegância.

Consta o exemplar de 377 paginas e mais a folha de Errata.
(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

41) Os Lusiadas, poema épico de Luis de Camões. Nova
edição conforme á de Paris, de 1817, in-4.°

Lisboa, na Typographia Rollanãiana. 1827. Com Licença ãa
Mesa ão Desembargo ão Paço. In-16.0 de 397 paginas.

E' a primeira edição publicada nesta typographia. Os snrs. In-
nocencio da Silva e visconde de Juromenha se-enganam, quando
dizem, que ella traz o texto unicamente. Certo, não repararam
que cada canto é precedido de dous argumentos.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

42) Obras completas de Luis de Camões, correctas e emen-
dadas pelo cuidado e diligencia de J. V. Barreto Feio e J. G. Mon-
teiro.

Hamburgo, na Officina typographica ãe Langhoff, 1834, 3 vol.
in-8.° gr.

Acompanhamos- ao sfir. visconde de Juromenha na descripçao
que faz dos trez volumes.

I. Um prólogo no qual analysa o merecimento dos Lusiadas,
critica a edição dos Lusiadas do morgado de Mattheus, refuta as
censuras dos Lusiadas de Voltaire, e termina com o soneto do
Tasso, a ode de Filinto Elysio a Camões, e a resenha de algumas
traducções do poema. Segue-se o poema, e no fim "algumas notas.

Tem esto volume XLII—396 pags. e 1 fl. com Advertência.
II. Uma prefação e logo depois a vida do poeta. Compre-

hende os sonetos, canções e odes, e no fim notas.
Tem este volume LXIX—420 pags.
III. O resto das poesias e as comédias, e no fim notas.

» Tem este volume 516 pags.
Os editores, como ó natural, serviram-se dos trabalhos já fei-

. tos; e com preferencia, dos do p. Thomaz José de Aquino, com
cuja opinião, observa Innocencio da Silva, se-conformam quasi
sempre.

Esta edição passa por uma das mais correctas das Obras de
Camões.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)
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4-3) O Adamastor. Episódio extrahido do V. canto de Ca-
mões.

Lisboa: 1835. Na Imp. ãe J. N. Esteves, e Filho. Rua ãos
Capellistas, N. 31, C. In-32.°, de 17 paginas.

Livro mal impresso.

44) Lusíadas de Luis de Camoens: a que se ajuntam a
Vida do Poeta, hum Argumento histórico das Lusíadas, as Es-
tancias omittidas por Camoens, Liçoens varias, e hum Index ou
Diccionario dos nomes próprios usados no Poema. Com 10 Estam-
pas, e o retrato do Poeta.

Lisboa, Typographia ãe Eugenio Augusto, rua ãa Cruz ãe Pão
n.° 12. 1836. Venãe-se na loja ãe Borel, Borel e C.a aos Martyres
n.° 14- 2 vol. in-12.°

Esta edição é mais uma das muitas fraudes typographicas de
que tanto faliam os annaes da bibliographia. Ella ó pura e sim-
ploSmento a mesma da Typographia Laeordina, 1805, com a fl.
de rosto mudada, e com estampas impressas em papel de inferior
qualidade.

45) Os Lusíadas, poema épico de Luis de Camões, correcto
e emendado pelo cuidado e diligencia de J. V. Barreto Feio e
J. G. Monteiro. Com estampas.

Rio ãe Janeiro, Eduardo e Henrique Laemmert, mercaãores ãe
livros. 1841. 2 tomos em um vol. in-120 gr. com. o ret. de Camões
grav. por M. Lammel, e est. color.

Na pagina de rosto da folha que precede o retrato de Camões
lê-se: Bibliotheca dos poetas clássicos da lingua portugueza.

No verso d'esta folha: Bibliotheca dos poetas clássicos da lingua
portugueza. Tomo I. Rio de Janeiro, Typographia de Laemmert, rua
dos Ourives. 184-1-

Depois da folha do rosto comprehende o primeiro tomo: —
Prólogo de Barreto Feio e Monteiro, no qual apreciam as diversas
edições dos Lusíadas; dão as razões que tiveram para preferir a
segunda de 1572; transcrevem a ode de Francisco Manuel e o so
neto de Torquato Tasso a Camões; e concluem com üma noticia
acerca das traducções dos Lusíadas.— Advertência à presente edição
assignada por Eduardo Laemmert.— Os Lusíadas.—Notas.
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O primeiro tomo, com XXXVI-219 paginas, acaba no fim do
canto V.

O segundo tomo comprehende: Os últimos cinco cantos.—No-
tas.—Diccionario de todos os nomes próprios.

Este tomo contem 282 paginas, e mais uma folha com o Aviso
para a Encadernação dos Lvsiadas e Direcção acerca da collocação
das Estampas.

Estas estampas, em numero de onze e coloridas, são copiadas
das bellas gravuras da rica edição de 1817; mas ainda como copias
fallece-lhes o merecimento artístico.

Já são raros os exemplares d'esta edição.
Possue esta bibliothéca outro exemplar em dous volumes, sem

o Aviso para a enquadernação dos Lusiadas e Direcção acerca da
collocação das Estampas.

46) Os Lusiadas, poema épico de Luis de Camões. Nova
edição.

Lisboa. MDCCCXLII. Na Typographia Rollanãiana. In-16.°,
de 397 paginas.

E' a terceira edição da typographia rollandiana. Traz o texto
sendo cada um dos cantos precedido de dous argumentos.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura)

47) Obras completas de Luis de Camões, correctas e emen-
dadas pelo cuidado e diligencia de J. V. Barreto Feio e J. G.
Monteiro.

Pariz, na Officina typographica ãe Fain e Thunot, rua Ra-
eine, 28, junto ao Oãéon.

Lisboa. Acha-se também em Paris na livraria europea ãe Bau-
ãry, 3 quais Malaquais, près le pont ães Arts. 1843. 3 vols. in-8.° gr.
com o retrato de.Camões gravado por B. Roger.

Esta edição não é sinão a mesma de 1834, com a única dif-
ferança, de ter o retrato do poeta, e das primeiras paginas, que si-
mulam edição diversa."

Ao que - parece, o snr. visconde de Juromenha não viu
exemplares d'esta contrafação, pois que d'ella nos não dá noticia
em sua Obra.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura)-

48) Os Lusiadas de Luis de Camões. Nova .edição feita de-
baixo das vistas da mais aceurada critica em presença das duas
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edições primordiaes e das posteriores de maior credito e reputa-

ção; seguida de annotações criticas, históricas e mythologicas. Por
Francisco Freire de Carvalho, Cotiego da Sè Archiepiscopal Me-
tropolitana da Provincia da Extremadura, Professor de Oratória,
Poética e Litteratura Clássica, principalmente a Portugueza, no
Lycêo Nacional de Lisboa, Sócio da Academia Real das Scien-
cias 

Lisboa, na Typographia Rollanãiana. 1843. In-8„°
No voi*so da folha de rosto esta est. da Ode de Filinto ac

Estro:

« Assim Camões, por ti enfurecido,
Ao cume do Parnaso se avisinha;

E os Delphicos loureiros,
Quando elle sobe, curvão

Ao novo Homero os orgulhosos topes,
E arredâo larga estrada ao Vate egrégio. »

Logo depois vem:.— Dedicatória a Mr. Ferdinand Denis. —

Alguns testemunhos de modernos escriptores extrangeiros a favor do

poema Os Lusiadas. São de: Chateaubriand, Essai sur la littératuro
anglaise. John Adamson, Memoirs of the life and writings of Luis
de Camoens. Charles Magnin, Notice sur la vie et les ouvrages do
Camoens. Ferdinand Denis, Camoens et ses contemporains.

Segue a estes testemunhos uma Advertência assignada por
Freire do Carvalho, na qual diz, que esta edição <c leva cento o
oito versos corrigidos mais ou menos essencialmente, comparada
com as anteriores proximamonte dadas à luz em Lisboa pola ty-

pographia rollandiana em um volume de-16. ;>
Depois d'esta Advertência seguem-se:—N. B.— Os Lusíadas.

—Annotações criticas, históricas e mythologicas, em que se-diseutem
com muita erudição algumas questões novas, e outras ainda não
bem elucidadas. Termina o volume com cinco tabellas de correc-

ções. Contem XXVI-1 fl. inn.-397 paginas, e mais uma fl. innu-
morada com as erratas.

Esta edição é particularmente rocommendavel pelas eorrecções
e annotações criticas.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura)

49) Os Lusiadas, poema épico de Luis de Camões. Nova
edição.
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Lisboa, na Typographia Rollanãiana. 1846. In-160. de 397 pa-
ginas.

E' a quarta edição d'esta typographia, ou a quinta si comptar-
mos a de 1843.

Traz o texto unicamente, sendo cada-um dos cantos procedido
do dous argumentos.

(Ex. libris J. E G. Rebello da Fontoura.) 
'

50) Os Lusiadas, poema épico de Luis de Camões, resti- ¦

tuido á sua primitiva linguagem, auetorisada com exemplos extra-
hidos dos escriptores contemporâneos a Camões; augmentado com
a vida d'este poeta, uma noticia acerca de Vasco da Gama, as es-
tancias e lições achadas por Manuel de Faria e Souza, as varian-
tes colhidas nas melhores edições, e muitas notas philologicas, his-
toricas, geographicas e mythologicas ; por José da Fonseca.

Paris. Na livraria europea de Bauãry, 3. quai Malaquais, perto
da ponte ãas Artes. Na livraria portuguesa ãe J. P. Aillaud, 11,

quai Voltaire e em casa ãe Stassin e Xavier, 9, rue du Coq. 1346.
In-8.° gr. de XXXIV-585 paginas numeradas, e mais uma innu-
morada com o Catalogo ãas obras que auetorisam a pronuncia ãe
Camões.

No verso da folha que precedo o retrato lô-so: Paris. Na iy-
pographia de Fain e Thunot, rua Racine, 28.

O retrato é copiado do da edição de 1817.
Comprehende:—Prólogo. — Vida de Camões (sic).—Noticia acerca

de Vasco da Gama, e da sua viajem à Índia, extrahida da Chronica
d'El-Rei D. Manuel, escripta por Damião de Goes.

No fim d'esta noticia, cm uma vinheta, o retrato de Vasco
da Gama grav. em madeira.— Os Lusiadas.—Estâncias desprezadas
e omittidas.—Lições varias.—-Differenças orthographicas que apresentam
as duas edições de 1572, copiadas da que,, no anno de 1819, publicou
Firmino Didot em Paris.—Erros que se encontram nas duas edições
de 1572.—Comparação dos duas edições primordiaes de 1572.—Notas.
—Index de algumas palavras que, por vindas do latim, ou por anti-
quadas, não estãa ao alcance de todos; precedidas de suas competentes
explicações, quaes se acham no diccionário ãa lingua portugueza, com-
posto por x Antonio ãe Moraes e Silva.—Diccionário de alguns nomes

. próprios não inclusos em as notas precedentes.—Catalogo das Obras
que auetorisam a pronuncia de Camões, com os nomes de seus authores,

. e o anno em que foram impressas.
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Esta edição, que é uma das mais nítidas e elegantes, seguiu,
quanto ao texto, a de Manuel do Faria o Souza, o apartou-se, por
tanto, das primordiaes de 1572.

Possuímos mais um exemplar.
Este é em brochura, com o mesmo titulo d'aquelie, mas traz

por fora da Tiapa a data 1855. Na folha de rosto, quo vem logo
após o retrato, e, em tudo o mais, é egual ao quo acima descre-
vemos.

Foi, sem duvida, esta circumstancia quo levou Innocencio
da Silva a mencionar no sou catalogo : <c Os Lusiadas, poema
épico de Luis de Camões, & &. Por José da Fonseca. Paris, 1855,
8.° gr. com retrato, &. » Com a seguinte nota :

« Esta edição, não mencionada pelo siir. visconde, e da qual
tive ha tempo em mão um exemplar, ou ó fiel reprodução da do
1846, ou por ventuia a mesma, com a única mudança do frontis-
picio, como em casos similhantes se nota muitas' vezes. Não tive
porem opportunidade de fazer a este respeito mais pausada inda-
gação. »

E' indubitavel, pela confrontação e exame que fizemos dos
dous exemplares, que a segunda parte do dilomma ó que ó a ver-
dadeira : O exemplar, com a data de 1855,- pertence á mesma
edição de 1846, com a única mudança do frontispicio.

(Ex libr. J. E. G. Rebêllo da Fontoura).

51) Os Lusíadas de Luiz de Camões, nova edição segundo
a do Morgado Matteus, com as notas e vida do autor pelo mes-
mo, corrigida segundo as edições da Hamburgo e de Lisboa, e en-
requecida de novas notas e d'uma Prefação, pelo Dr. Caetano Lopes
de Moura.

Pariz, na Officina typographica ãe Firmin Diãot. impressor ão
Rei, e ão Instituto; Rio ãe Janeiro, rua ãa Quitanãa, 97, 1847.
In-12.° gr. de 11-415 paginas.

No verso da folha precedente se-vê estampada a seguinte
indicação : Paris, Typographie de Firmin Didot Frères, rue Jacob, 56. »

Depois da folha de rosto vem : — Prefação na qual se-diz :
ic O texto do poema acha so rosütuido á sua primitiva pureza,
expurgados e corrigidos os erros, em que havia incorrido o Mor-
gado Matteus por haver por vezes seguido com demasiada
fidelidade c escrúpulo a lição das primoiras edições de 1572 As
noteis pois, que ajuntamos, servirão unicamente de justificai* as
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differentes correcções feitas no texto das precedentes edições do
Morgado Matteus  »

Seguem-se a esta prefação : — Advertência, copiada da edição
de 1817.—• Vida de Luis de Camões. — Os Lusiadas -—Notas da
Advertência.— Notas da Vida de Camões — Notas, em qtie o editor
justifica as correcções que fez. a

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

52) Os Lusíadas poema épico de Luiz de Camões. Nova
edição correcta.

Rio de Janeiro na livraria de Agostinho de Freitas Guimarães
c C. Rua ão Sabão N. 26. 1849. In-16.° de 397 paginas.

Não é in—12.° como dizem o sur. visconde e Innocencio da
Silva, que não viram esta edição.

Traz o texto unicamente, precedido cada um dos cantos de
dous argumentos.

No verso da primeira folha, e no fim da ultima se acha a
seguinte indicação : Typ. de A. de F. Guimarães e Ç. Rua do Sabão
n. 135. »

Consta que d'esta edição se-tiraram trez mil exemplares.

53) Obras de Luiz de Camões.
Lisboa. Escriptorio ãa Bibliotheca Portuguesa, Rua Augusta

N. 110.
No verso da folha de rosto lese: Typographia de F. I. Pi-

nheiro. Rua da Annunciada N.° 14. 1852. 3 vol. in—18."
O primeiro volume comprehende: Index. Prólogo. Cathalogo

(sic) das edições ãos Lusiadas, extrahido de uma charta que sobro
a situação da ilha de Venus dirigiu o snr. José Gomes Monteiro
ao sfir. Thomaz Norton. Cathalogo das traducções dos Lusiadas,
extrahido de uma nota ao poema Camões do visconde de Almeida
Garrett. Os Lusiadas. Estâncias despresaãas e omittidas por Camões
na primeira impressão do seu poema. Lições varias. Differenças ortho-
graphicas das duas edições de 1572. Erros das duas edições de 1572.
Comparação das duas edições de 1572. Notas. Diccionârio de alguns
nomes próprios não inclusos em as notas precedentes.
Tem este volume XXI-574 paginas.

O segundo volume contem: Rimas. Notas. Index, e consta de
685 paginas.

O terceiro volume comprehende: Comédias. Cartas. Obras attri-
buidas. Vida de Luiz ãe Camões. Notas. Advertência. Index, e consta
de 453 paginas.



69

A edição de Hamburgo de 1834 serviu, mais do que outra
qualquer, de texto, para esta, que é tida por mui correcta e con-
forme aquella.

O snr. visconde de Juromenha não faz menção d'ésta edição
no seu catalogo, o que nos admira tanto mais, quanto não são
raros os seus exemplares.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura)

54) Os Lusiadas, poema épico de Luis de Camões. Nova
edição.

Lisboa, na Typographia Rollanãiana. 1854. In-16.°, de 397 pa-
ginas.

E' considerada como a septima edição d'osta typographia.
Na folha, que se-segue á ultima, estão, entre duas tarjas, estas

palavras: Lusiadas de Camões. » E' a fl. do falso titulo, que por
má enquadernação não foi posta em seu logar.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura)

55) Os Lusiadas poema épico de Luis de Camões Edição
publicada por Domingos José Gomes Brandão.

Rio ãe Janeiro. Em casa ãe D. J. G. Branãão. Rua da Qui-
tanãa, n. 70; Branãão & Irmão, mesma Rua n. 124- 1855. In-16.°,
de 397 paginas.

No verso da folha de rosto e no fim da ultima, esta indica- "

ção: Typographia Brasiliense — de M. G. Ribeiro. Rua do Sabão
n. 114-»

Traz o texto e dous argumeatos no principio de cada um dos
cantos.

Consta que d'ésta edição se-tiraram dous mil exemplares, des-
tinados para o uso da8'escholas.

56) Os Lusiadas poema- épico de Luis de Camões Edição
publicada por Agra & Irmão.

Rio ãe Janeiro. Vende-se em casa ãe Agra & Irmão. Rua do
Ouvidor n. 85. 1855. In-16.°, de 397 paginas. ,

No verso da folha de rosto e no fim da ultima, esta indicação:
Typographia Brasiliense—de M. G. Ribeiro. Rua do Sabão n. llj..

Esta edição só differe da do mesmo anno, publicada por
D. J. G. Brandão, na íblha de rosto.
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57) A Ilha de Venus. Extrahido do nono canto de Ca-
nlões.

Lisboa: 1855. Na Imp. ãe J. N. Esteves, e Fãho. Rua ãos
Capellistas, N° 31. C. In-32° de 42 paginas e mais uma folha in-
numerada.

Nesta folha innumerada se acha o seguinte annuncio : Livros
que se vendem na Loja de João Nums Esteves & Filho.

58) Os Lusíadas poema épico de Luiz de Camões Nova edi-

ção feita debaixo das vistas da mais accurada critica em presença
das duas edições primordiaes e das posteriores de maior credito e
reputação : seguida de annotações criticas, histoiicas e mythologi-
cas. Com estampas.

Rio ãe Janeiro em casa ãos Editores Eduardo & Henrique
Laemmert rua ãa Quitanãa, 77. 1856. 2 vol. in-8.°

No verso da ultima pagina, esta indicação: Typ. Universal de
Laemmert, rua dos Inválidos, 61 B. »

E' reproducção da edição de 1843, de Francisco Freire de
Carvalho, na qual porem se-omittiu: a cpigraphe de pag. IV,
extrahida da Ode ao Estro de Filinto; a dedicatória a Ferdinand
Denis; os testemunhos de modernos escriptores extrangeiros a favor
dos Lusíadas; o N. B. do fim da Aclvertancia, o as cinco tabellas
íinaes.

O primeiro volume, com XV—234 paginas, contem: o retrato
do Camões gravado em Leipzig por L_emmcl (o mesmo da edição
de Laemmert, 1841.—Advertência.— Os cinco primeiros cantos do
poema, com cinco gravuras coloridas, as mesmas da já cit. edição
do 1841, com simples mudança do colorido.—Annotações.

O segundo volume, com 287 paginas, contom:. Os cinco ulti-
mos cantos, com seis gravuras coloridas como àquellas. — Annota-
ções.—Diccionario de todos os nomes próprios.

Este diccionario o ,as gravuras não vêm, como se-sabe, na edi-
ção de Freire de Carvalho.

Dizem Innocencio da Silva e o sfir. visconde do Juromcnha,
que os mesmos editores fizeram no próprio anno de 1856, outra
edição dos Lusíadas, em 8.° pequeno, do 395 paginas, com um ro-
trato colorido, o com este titulo: Os Lusíadas  Nova edição
para uso das escholas, &.

Cremos que os dous distinetos escriptores sc-onganam. Os edi-
tores Laemmert publicaram, ó exacto, uma edição com este titulo,
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in 8.° pequeno, de 395 paginas, mas muito mais tarde; ella é do
1868, e não de 1856, o não promette no titulo, como dizem aquel-
les escriptores, annotações que não apparecem.

O titulo é este: Os Lusiadas poema épico de Luiz de Camões
—Nova edição para uso das escolas feita debaixo das vistas da
mais accurada critica em presença das duas edições primordiacs
o das posteriores de maior credito e reputação. Eio de Janeiro, &.

59) Os Lusíadas de Luiz de Camões nova edição segundo
a do Morgado Matteus com as notas e vida do autor pelo mesmo
corrigida segundo as edições de Hamburgo e de Lisboa e enreque-
cida de novas notas e d'uma Prefação pelo Dr. Caetano Lopes do
Moura

Paris na Officina typographica ãe Firmin Diãot impressor ão
Instituto. Rio ãe Janeiro, rua ãa Quitanãa, 97. 1859. In-12.°, gr.
de 11-415 paginas.

No vergo da folha procedente esta indicação: Typographia de
II. Firmin Didot.—Mesnü (Eure).

Esta edição, do que não falam, nem o siir. visconde, nem In
nocencio da Silva, é a mesma de 1847, cuja folha de rosto mu-
d aram.

E' bom verdade que no exemplar que temos á vista se-acham
corrigidos alguns erros typographicos d'aquella, como por ex: á
pag. 31 1. 30—ingratidão—por—ingratidão, "á 

pag. 32 1. 11—algum
—por olgums; mas isso não prova sinão que algumas folhas da
impressão, e provavolineneo as ultimas, passaram por mais uma
correcção.

Em tudo o mais os dous' exemplares conferem poncto por
poncto.

60) Os Lusiadas poema épico de Luiz de Camões Nova
edição.

Lisboa Typographia ãe L. C. ãa Cunha Gosta ão Castello n.° 15
1860. In-16.°, de 397 paginas.

Cada canto é precedido de dous argumentos.
Esta edição é muito similhante ás da typographia rollan-

diana.

61) Os Lusiadas poema épico de Luiz de Camões Edição

publicada por Domingos José Gomes Brandão.
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Rio ãe Janeiro em casa ãe D. J. C Branãão, rua ãa Qui-
tanãa n.° 70; Branãão & Irmão, mesma rua n. 124. 1861. In-16.
de 397 paginas.

No verso da folha do titulo e no fim da ultima a seguinte in-
dicação: Rio de Janeiro, typographia de Quirino & Irmão, Rua da
Assembléa n. 5J.»

Esta edição, que ó a segunda de D. J. G. Brandão, traz o
texto unicamente, sendo cada um dos cantos precedido de dous
argumentos.

Possuímos mais um exemplar.

62) Os Lusíadas poema épico de Luis de Camões Nova
edição conforme á de 1817, in-4.°, de Dom José Maria de Souza-
Botelho Morgado de Matteus Correcta e dada á luz por Paulino
de Souza Bacharel em sciencias.

Paris em casa ãe V.a J P. Aillaud, Guillarã e C.a 47, Rua
Saint-Anãré-ães-Arts, 47. 1865, In-8.° com o rosto impresso a duas
tinctas, o retrato de Camões aberto a buril por Fel. Fouraier, vi-
nhetas grav. em madema no principio de cada um dos cantos.

No verso da folha que precede o retrato, e na ultima, esta
indicação : Poissy. — Typographia de A. Bouret.

Esta nítida e elegante edição comprehende: Ao leitor portuguez.
Espécie de dedicatória, em que se exalta o merecimento do grande
poeta portuguez.—Prólogo, no qual diz o editor que seguiu, apenas
com ligeiras correcções, o texto da celebre edição do Morgado do
Matheus.—Aviso ãa edição de 1818.— Discurso preliminar apologetico
e critico, extrahido da edição do P. Thomaz Joseph de Aquino.—
De Torquato Tasso, soneto.— Breve analyse do poema, de Camões.—
Breve noticia da vida de Luis de Camões, também extrahida da edi-
ção do Aquino.— Os Lusíadas.— índice dos nomes próprios, o qual
diz o'editor: « foi cuidadosamente corrigido, consideravelmente
augmentado com novos nomes, e mais desenvolvido em alguns dos
antigos; e, quaudo pôde ser, estabelecemos a connexão entro a
geographia antiga e a moderna, afim de facilitar as pesquizas
aquelles que desejarem informações mais circumstanciadas de geo-
graphia physica, ou politica, sobro algumas cidades, povos, rios, &,
que não conservarão o nome antigo. »

Cada um dos cantos do poema é procedido de dous argu-
mentos, um em prosa, o outro, o de João Franco Barreto, em ou-
tavas.
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Contem o exemplar 6 fls. inn.—536 paginas.
Das vinhetas que precedem os cantos, são gravadas: por Sar-

gent—a 1." (Oppõe-so Baccho á navegação), a 2." (Apparece Venus
a Júpiter e intercede pelos portuguezes), e a 6." (A tormenta é
applacada por Venus e pelas nymphas); por L. Penot—a 3.a (Palia
Vasco da Gama com El-Rei do Melindo), a 4.a (Batalha do Aljn-
bavrota) e a 5.a (Adamastor); por Lehuger—a 7." (Recebo o Sa-
mori ao Gama com honradas demonstrações), a 8." (Os harnspices
informam o Samori), a 9." (A ilha dos Amores), e a 10.a (Canção
prophetica da nympha).

Um accidente typographico characteriza este exemplar; na
folha do falso titulo, por se-haverem cxquecido da impressão cm
vermelho da palavra Lusiadas, ficou apenas Os.

63) Os Lusíadas poema épico de Luiz de Camões Nova
edição feita debaixo das vistas da mais aceurada critica em pre-
sença das duas edições primordiaes e das posteriores de maior eve-
dito e reputação: seguida de annotações criticas, históricas, e my-
thologicas. Com estampas.

Rio ãe Janeiro em casa dos editores Eduardo & Henrique
Laemmert, 77, rua ãa Quitanda, 77. {Typ. universal de Laemmert,
rua dos Inválidos, 61 B), 1866. 2 tomos em 1 vol. in-8.°, com 12
est. chromo-lithographadas.

O primeiro tomo com XVI—234 paginas. O segundo com 287.
E' reproducção da edição de 1856, com a differença de ter o

retrato do Camões colorido, o os dous tomos reunido* em um só
volume.

64) Os Lusiadas poema épico de Luiz de Camões—Nova
edição para uso das escolas feita debaixo das vistas da mais ac-
curada critica em presença das duas edições primordiaes e das pos-
teriores de maior credito e reputação.

Rio ãe Janeiro Em casa ãos Editores Eduardo &, Henrique
Laemmert 68, Rua ão Ouvidor, 68. 1868. In-8.° peq. de 395 pagi-
nas, com um retrato colorido de Camões.

Esta edição traz o texto unicamente, sem outro qualquer es-
clarecimento.

No fim do exemplar se acham duas folhas, com este annuneio
de livros: Acha-se à venda na mesma casa as seguintes obras:
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No fim d'este catalogo a seguinte indicação typographica :
Rio de Janeiro, 18(38.— Typ. Universal de Laemmert. 61 B, Rua dos
Invalides 61 B.

65) Obras de Luiz de Camões precedidas de um ensaio bio-

graphico no qual se relatam alguns factos não conhecidos da sua
vida. Augmentadas com algumas composições inéditas do poeta.
Pelo Visconde de Juromenha.

Lisboa, Imprensa Nacional, 1860—1869, 6 vol. in-8.° gr.
Edição nitidamente estampada na Imprensa Nacional.
E' á intelligencia, illustração e zelo infatigavel do snr. vis-

conde de Juromenha, que a nação portugueza deve a publicação
das obras mais completas do grande opico, o de tudo quanto a
seu respeito so-podia saber, tanto no reino como fora d'elle. Com
suas pacientes, eruditas e conscienciosas investigações, durante o
longo 2)eriodo de vinte e cinco annos, ergueu o sfir. visconde ao
immortal poeta o grandioso monumento litterario, que todos hoje
admiram.

O I volume, que comprehende a parte histórica e bibliogra-
phica, propriamante dietas, contem : 1.°, o retrato de Camões. 2.°,
dedicatória á nação portugueza. 3.°, advertência preliminar, em quo
o editor lamenta a insuficiência das informações acerca de Camões
dadas ou deixadas pelos seus contemporâneos e commentadores,
taes como Manuel Corrêa, Diogo do Couto, Pedro de Mariz, Ma-
nuel de Faria Severim, Manuel de Faria e Souza, Fr. Francisco
do S. Agostinho de Macedo, o bispo de Targa Fr. Thomé de Faria,
&, o nos diz quaes as fontes em quo foi beber suas informações
4.°, vida de Luiz de Camões, em que se-discutem e rectificam
muitos erros, taes como a data da morte de Camões, que todos os
seus biographos assígnavam em 1579 ; em uma palavra, todas as
particularidades e peripécias da vida do gran lo 'íomem, a qual
durou de 1524 a 1580. 5.°, documentos, colhidos; pe'a maior parte
na Torre do Tombo, nos archivos do Goa e Macau, na Bibliotheca
Publica do Lisboa, nas Bibliotheca:. Eeaes das Necessidades e da
Ajuda, na Bibliotheca da Academia Real das S.dências, &. 6.°, elo-
gios dedicados a Luiz de Camões por alguns eseriptores. Entro
estes elogios, como observa Innoeencio da Silva, ha uma satyra,
ainda inédita, escripta em forma de epístola a Camões pelo seu
contemporâneo e amigo André Falcão de Resende. 7.°, traducções
dos Lusiadas e outras oi iras de Camões e relação dos auctores
estrangeiros que escreveram sobro o poeta. 8.*, escriptores portu
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guozes. 9.°, artistas. 10.°, medalhas em honra de Luiz do Camões.
11.°, monumentos a Camões. 12.", edições (por ordem chronologica).
13.°, notas á biographia.

Este volume consta de XXI—516 pag.
O II volume contem: 1.°, advertência preliminar, em que o

editor exhibe seu juizo sobre o merecimento das rimas de Camões;
sobre a celebre questão de usurpação de obras d'este poeta por
Bernardes; e sobro uma tradução portugueza verso a verso dos
Triumphos de Petrarcha, poeta italiano, pelo seu emulo e admi-
rador, o nosso Camões. 2.°, rimas. 3.°, notas ás rimas. 4 °, fac simi-
los, sendo: fac-simile da assignatura de d. Catharina de Athaide;

' ms. pertencente ao editor; ms. autographo de M.de Faria e Souza;
ms. de L. Franco ; mg. Triumphos de Petrarca. 5." indice das poesias.

Este volume consta de XXIV—572 pag.
O III volume contem : 1.°, eclogas, elegias, Da creação e com-

posição do homem. 2.°, notas explicativas pertencentes aos trez
cantos da Creação e composição do homem. 3.°, peças relativas aos
trez cantos dá Creação e-composição do homem. 4.°, notas ás ri-
mas. 5.°, indico, das poesias.

Este volume consta de 520 pag,
O IV volume' contem: 1.°, redondilhas. 2.e, comédias. 3.°, notas

ás redondilhas. 4.°, índice' das poesias.
Este volume consta dé 492 pag.
O V volume contem: 1.*, Triumphos de Francisco Petrarca.

2.", commontario. 3", prozas. Esta parto comprehende septe char-
tas e a Satyra do Torneo. A respeito das chartas de Camões, diz
o snr. visconde de Juromenha na Advertência preliminar ao pri-
moiro volume: E' mais que tudo para deplorar a falta da collec-
ção das cartas do nosso Poeta, que juntamente com as de Fernão
Cardoso se-conservavam na escolhida livraria do Conde de Vi-
mieiro, que o fatal terremoto de 1755 reduziu a cinzas, collecção
preciosa, e que julgo que, como as do Tasso, versavam sobro a
analyse do seu Poema, &. 4.°, appendice primeiro; poesias referidas
a Luiz de Camões por alguns escriptores. Esta collecção é um
supplemento da collecção contida no primeiro volume. 5.°, docu-
mentos. Estes documentos dizem respeito á biographia do pae do
Camões, Simão Vaz de Camões. 6.°, traducções dos Lusiadas o
outras obras de Camões, o noticia de alguns auetores estrangeiros
quo escreveram sobrá*o poeta. 7.°, escriptores portuguezes. 8.°, ar-
tistas. 9.°, medalhas. 10.", monumentos. 11.", edições. 12.°, indice
chronologico das edições das rimas do Camões, quo demonstra como
sucçessivãmente so-foram acerescentando as collecções do poesias,
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que se-imprimiram posthumas. 13.°, considerações acerca da tra
dueção dos Triumphos de Petrarcha.

Este volume consta de 451 pag.
O VI volume contem : 1.°, retrato de Vasco da Gama com o

fac-simile de sua assignatura. 2.°, saudação á memória de Vasco da
Gama e Camões. 3.°, prólogo, em que o editor nos-diz á qual das
edições dos Lusíadas mais se-cingiu. São estas as suas palavras:
« Sac à luz n'este sexto volume das obras do nosso poeta o seu

poema immortal dos Lusíadas, conforme a edição por elle publi-
cada na sua vida, isto è, aquella quo se reputa ser a segunda .»4.°,
argumento de todos os dez cantos. 5.°, uma aquarella representando
a armada de Vasco da Gama, e copiada do um importante ma-
nuscripto do século XVI. 6 o, os Lusíadas. No principio do canto
IV, estão os bustos de Vasco da Gama o de seu ermão Paulo da
Gama; no principio do X, estão os do Nicolau Coelho e Pedro
Alvares Cabral, todos copiados dos que existem no claustro do
tomplo de Bolem. 7.", estâncias desprezadas. 8.°, lições varias. 9.°,
apothegmas. 10.°, tabeliã das edições. 11.", tabeliã das traducções.
12.°, differenças orthographicas. 13.*, estâncias extrahidas da Ulis-
sea. 14.°, fac-símiles. 15.°, notas.

Este volume consta de XXXI—542 pag.
Não dovomos concluir esta descripção som consignar aqui as

seguintes palavras do illustrado snr. visconde do Juromenha, as

quaes jirovam, que a sua monumental obra só ficará completa com
a publicação do 7." volume. Eil-as: « Desejaríamos dar aqui n'este
volume, o assim o tencionavamos, o retrato de D. Ignez de Cas-
tro tirado da sua campa; porem para não demorar mais a publica-
ção, nos reservamos a dal-o no seguinte e ultimo, quando tratar-
mos da sua vida commentando o episódio do poema.»

Mais adiante, no fim do prólogo, estão também estas palavras:
No seguinte e ultimo volume quo destinamos, na parte mais

principal, a esclarecer os heróicos feitos dos homens illustres quo
constituem o âmago do poema nacional.

66) Os Lusíadas poema épico de Luiz de Camões Nova
edição popular, conforme ás edições clássicas de 1572 augmentada
com a vida do poeta e com um glossarip dos nomes próprios.

Lisboa typographia Souza & Filho 145—Rua ão Norte—145
1871. In-16.°, de 395 paginas, com um retrato do poeta.

Esta edição contem : Um resumo da Vida de Camões. — Glos-
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sario dos nomes próprios. — Os Lusiadas, com dous argumentos no
principio de cada um dos cantos^

67) Os Lusíadas poema épico de Luiz de ¦ Camões—Nova
edição contendo: Breve noticia da vida do author Noticia acerca
de Vasco da Gama e da sua viagem á índia e o Diccionario dos
nomes próprios usados no mesmo poema.

Porto em casa ãe Crus Coutinho—editor Rua ãos Calãeireiros,
18 e 20.—1871. In-12.u, de XXIV—360 paginas.

No verso da folha do titulo : Typographia do Jornal do Porto
Rua Ferreira Borges, 31.

Em seguida vem: — Breve noticia da vida de Luiz de Camões
pelo P. Thomaz José d'Aquino.—Noticia acerca de Vasco da Gama
e da sua viagem á índia extrahida da Chronica d'El Bei D. Manoel,
escripta por Damião de Goes.-—Os Lusiadas, com os argumentos
em prosa e em outavas.—Diccionario de todos os nomes próprios.

Esta edição não offerege nem uma particularidade digna de
menção.

68) Os Lusíadas poema épico de Luis de Camões Nova
edição conforme á de 1817, in-4.° de Dom José Maria de Souza
Botelho Morgado de Matteus Correcta e dada à luz por Paulino
de Souza Bacharel em sciencias.

Paris em casa ãe V.a J.—P. Aillauã, Guittarã e C.a 47, Rua
ãe Saint-André-ães-Arts, 47. 1873. In-8.° de 536 paginas, com o
retrato de Camões, vinhetas, e o rosto impresso a duas tinctas.

No verso da folha que precede o retrato e no fim do volume
a seguinte indicação: Paris—¦ Imp. Simon Bacon e Comp. Bua de
Erfourth, 1.

Esta edição é exactamente a mesma de Aillaud, 1865, com a
única differença, das 5 primeiras folhas e das 2 ultimas que são
de impressão diversa, e de não trazer em seguida ao Prólogo o
Aviso da edição de 1818.

69) Os Lusíadas de^Luiz de Camões.

Unter Vergleichung der besten Texte, mit Angabe der be-
deutendsten Varianten und einer Kritischeü Einleitung herausgege-
ben von Dr. Carl von Reinhardstoettner, Privatdocenten der ro-
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¦Vi

*-.

manischen Spiachen und Litteraturen an der K. Pol. JjToshschule
zu Muenchen.

Strassburg KarlJ. Truehner. Lonãon Truehner & Comp. 1874.
In-8.° gr. '4'

No verso da folha do titulo lê-se: Buchdruckerei von G. Otto
in Darmstadt.

Em seguida vem: — Vorwot, um prólogo assignado pelo dr.
Cari Reinhardstoettner e datado* de Muenchen, April 1874.—Bezei-
chnung der bedeutendsten verglichenen und citierten Ausgaben, isto é,
uma nota das mais notáveis edições comparadas e citadas nesta
obra.— Zuf Texthritik der Lusiaden.— Argumento anonymo dos dez
cantos dos Lusiadas. São estes os argumentos em outavas de J. F.
Barreto. Começa logo depois o poema, acompanhado de notas em -^

todas as paginas com as variantes. Termina o exemplar com <_.
index dos nomes próprios. Contem 3 fls. inn.—XLI—318 paginas,
o mais uma fl. innumerada com a Errata. ... '

Esta edição está impressa com nitidez, e é recommeadave/
pela rigorosa exacção das n%tas variantes e pela critica philológ^pa
que faz do texto do poema. . ,

70) Os Lusiadas poema épico de Luiz de Camões—Nova^»^
edição, cuidadosamente revista conforme ás de 1572, precedida da »
biographia do poeta e seguida de um diccionario dos nomes pro-
prios.

Lisboa livraria ãe Antonio Maria Pereira Editor 50—Rua Au-

gusta—52—1875. In-16.°, de XVIII—457 paginas, com o re-
trato de Camões aberto em madeira.

No verso da folha de rosto: Typ. de Christóvão Augusto Ro-
drigues, rua do Ncrte, 145.

O exemplar, como diz o titulo, comprehende : Noticia biogra-

phicu de Luiz de Camões.—Os Lusiadas com os dous argumentos,
um em. proza, e outro em outavas de J. F. Barreto.—Diccionario
abreviado de nomes próprios históricos, geographicos e mythologicos.

Esta edição parece-nos ter sido especialmente preparada para
o uso das eschola.-.

* *

jPoLLa düt éfaLdanha da J^cuna.

(Continua.)
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Traducções.

Latinas:

71) Lvsiadvm libri decem. Avthore Domino Fratre Thoma
de Faria, Episcopo Targensi, Regioque consiliario, Ordinis Virginis
Mariae de Monte Carmeli, Doctore Theologo, Vlyssiponensi. Cum
facultate Superiorum.

Vlyssipone. Ex officina Gerarãi ãe Vinea. Anno 1622. In-8.°
de 8 folhas preliminares nao numeradas, e 179 folhas numeradas
só pela frente.

No meio da pagina do rosto uma vinheta. Na folha seguinte
as licenças para a impressão, todas datadas de Janeiro de 1622.
Segue-se: a Errata, e, logo depois: Incluo, Invicto, ac Jllvstri Por-
tugallice Megno prosperitatem maximam exopto.

B', como diz o eílr. v. de Jiiromenhíi, uma dedicatória á na-
ção portugueza, na qual diz que vendo o estado de degradação o

(*) Cont. da pag. 78 d'cste vol. II.
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de abatimento a que a nação se-aehava reduzida ha una cincoenta
annos, para alliviar a tristeza se-applicára á leitura dos maravi-
lliosos feitos de seus antepassados, c procurara mitigai a com esta
traducção, onde propõe aos seus contemporâneos tantos exemplos
para seguirem as pisadas dos seus ascendentes. « Tendes os turcos
(lhes.diz) quo tantas vezes debeilastes, os mouros de quem alcan-
çastes tantas victorias, tantas nações de que enfeixastes tropheus,
enfim os inimigos da fé contra quem podeis restaurar o nomo

perdido, e eu cantar-vos em meus versos. »
Vem depois « Ad lector em. » Diz que, sendo já velho e bispo,

se-applicára á poesia, mas que o-deve justificar o exemplo do mui-
tas pessoas doctas e graves que o mesmo fizeram.

Segucm-se uns trez epigrammas em louvor do traductor, o
poema em verso com os cantos precedidos de um argumento em

prosa, o termina com algumas notas geographicas o históricas. A
traducção acaba na est. CXLIV, omittindo as ultimas doze da al-
locução a el-rei d. Sebastião.

Esta traducção, publicada quando seu auctor contava oitenta
annos de edade, foi reimpressa no vol. V. do Corpus lllustríum
Poetarum Lusitanorum qui latine scripserurd (1745) do padre Anto-
nio dos lieis, e accompanhada de uma biographia do bispo, um
catalogo das Síia.í obras, o o testimunho de vários auctores que
escreveram em louvor da traducção. De todas as que se-fizeram
na lingua latina foi esta a única que chegou a ser publicada. Os
manuscriptos da do André BaySo, emprehendida em 1607, do dous
anonymos, de Antonio Mendes, Manuel do Oliveira Ferreira

(canto VII) o Philippe José da Gama, se-julgam hoje perdidos.
Da de fr. Francisco de Sancto Agostinho de Macedo, diz Inno-
cencio da Silva, existia parto cm poder do p. Domingos da Sole-
dade Sillos, e o resto se conserva em mão do snr. eonselhe"ro An-
tonio Corrêa Caldeira.

Os exemplares d'ósta traducção do bispo de Targa são tidos
em compta de raros.

Ha dous exemplares: um Ex bibl. Did. Barbosa Machado, o
outro Ex libr. J. E. G-. Rebello da Fontoura.

72) Castro Lopes. Musa Latina. Amaryllidos Dircíci aliquot
selecta lyrica in latinum sermonem translata ad usum scholarum
brasiliensium accommodata. Editio correctissima mendisque purga-
tissima, notis opportune adhibítis.

Potamopoll Ex typis Quirini & Fratris—Via Quitanda 27.
MDCÇCLXVIII. In-4.° peq., de 2 fls.—IV—68 paginas.
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Estas versões latinas devemol-as á penna do iílustrado sfír.
dr. Antonio de Castro Lopes.

O volume comprehende': — I. Dedicatória em verso: A' me-
mor ia de minha muito amada mulher D. Rita Barbara Pires Lopes.
— II. Prólogo. — III. Algumas noções sobre o verso latino e sua
medição. — IV. Amaryllidos Dirccei lyrica selecta. Estão divididas
em trez' partes. — V. Appendix.

Neste Appendix, de pag. 59 a 61, traz a seguinte versão:
Ignez de Castro. Episódio dos Lusiadas de Camões. Assim começa:

Agnes interea, blande labentibus annis,
Deliciis data, quas reddit fortuna fugaces,
Pulchra quiescebat Mondas mcerentibus arvis
Rorati lacrymis, coelatum pectore nomen
Et flores, montesque docens resonare

Hispanholas:

73) Los Lvsiadas de Lvys de Camões, traduzidos en octaua
rima Castellana por Benito Caldera, residente en Corte. Dirigidos
al Illustriss. Senor Hernando de Vega de Fonseca, Presidente del
consejo dela hazienda de su M. y dela Santa y general Inquisi-
cion. Con Privilegio.

Impresso en Alcala ãe Henares, por luã Gracian. Ano de
M.D.LXXX. In-4.° de 194 folhas não numeradas.

Innocencio da Silva dá ao exemplar que viu 207 folhas, no
quo parece haver engano.

No centro da pagina do rosto vê-se uma vinheta represen-
tando um soldado om acção de montar a cavallo. Segundo crê o
siir. visconde de Juromenha, esto militar talvez represente o
poeta. Na folha seguinte vem a Aprovacion assignada por Fradi-
que Furio Ceriol, na qual diz :

«  Pareco-mo que la poesia dellos es alta, y esta hecha
a imitacion de la Eneida de Virgílio, y la traducion tan própria,
polida, sonora, y numerosa, quo corresponde en todo a la gran-
deza del subiecto. Por tanto el publicarse este suso dicho libro
puede ser de mucho prouecho a Ia republica. » Depois vem o pri_
vilegio, datado de Guadalupe 26 de Março de 1580, concedido pelo
rei ao traduetor, por espaço de vinte annos, em consideração ao
trabalho e despoza que havia feito com a traducção, e ser o dicto
livro proveitoso para os professores de historia e navegação. Vem
depois: — Dedicatória a D. Hernando de Vega. — Epistola de
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Pedro Laynez aos leitores. — Soneto do Licenciado Garay a B.
Caldera. — Soneto a Caldera por um seu amigo. — Soneto a Cal-
dera por Luiz de Montalvo. — Soneto a Caldera pelo Maestro
Vergara. — Soneto a Caldera por um seu amigo. —¦ Soneto a
Caldera por Pedro Laynez.

Seguem-se os Lusíadas. Cada canto é precedido de um argu-
mento.

O volume termina com esta indicação : En Alcalá. En casa
de Iuan Gracian. 1580.

Innocencio da Silva completa a descripção que faz d'ésta tra-
ducção, tocando na celebro questão littero-bibliographica, acerca
do verso VI da estância XXI do canto IX. Diz elle que aquelle
verso

« Da primeira co'o terreno seio, »

apparece assim impresso em todos os exemplares das edições de
1572.

E que o verso assim emendado

« Da mãe primeira co'o terreno seio, »

só foi introduzido pela primeira vez, quanto ás edições do poema
feitas em portuguez, na de 1609, á qual seguiram pelo tempo
adeante os outros (não todos) editores.

No que porem se enganam muitos, continua elle, por falta de
preciso conhecimento, é em julgarem que o editor de 1609 fora
no sentido absoluto o primeiro que mudara o verso da maneira
enunciada. Si tivessem examinado a versão de Bento Caldeira,
achariam quo este, no lugar competente, traduzindo necessariamente
á vista das edições de 1572, pois que outras não houve até 1584,
escreveu assim o verso:

« Do la primera madre con el sono. »

Em que se fendaria para o fazer? Haveria por acaso á mão
algum exemplar emendado pelo próprio Camões, ou conseguiria
vêr algum manuscripto d'este, onde o verso viesse assim alterado ?
Obraria talvez por mero arbítrio seu, mudando elle mesmo o verso
por assim o entender necessário? Parece-me irresoluvel a quês-
tão. »

E' perfeitamente exacto o que diz o illustrado bibliographo.
No exemplar, que possuímos, o verso em questão está assim es-
cripto;

« de la primera madre con el seno. »
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Também para nós, como para aquelle bibliographo, é irreso-
luvel a questão. Não podemos explicar a razão da alteração do
verso feita por Bento Caldeira, E' possível que, vivendo [ainda
Camões em 1580, partisse d'ello mesmo a emenda ou alteração.
Também é possível, que seja ella unicamente devida ao próprio
arbítrio do traductor, mas similhante hypothese é menos pro-
vavel.

Esta traducção dos Lusiadas por Bento Caldeira é reconhe-
cida como a mais antiga de todas. Os exemplares d'ella são raros.

(Ex libr. Did. Barbosa Machado.)

74) Los Lusiadas, poema épico de Luis de Camoens, que
tradujo al castellano Don Lamberto Gil, Penitenciário en el real
Oratório dei Caballero de Gracia de esta Corte.

Madrid. 1818. Imprenta ãe D. Miguel ãe Burgos. 3 vols.
in-8.° peq.

O primeiro volume comprehende: — Prólogo, no qual diz o
traductor: « Entre los poemas épicos de los escritores modernos
Los Lusíadas do Luis do Camoens fué el primero que reeebió el
aplauso de todos los literatos. Apenas vió la luz pública, todas las
naciones procuráron trasladarlo á sus respectivos idiomas. De
modo quo se ha traducido ya seis veces al castellano, cinco al
latin, cuatro al francês, três al italiano, dos al inglês y una al
hebreo. »

Passa depois a enumerar a traducçifo hispanhola de Luiz de
Tapia, impressa em Salamanca em 1580 ; a de Bento Caldeira im-
pressa em Alcala no mesmo anno; a de Henrique Garcez im-
pressa em Madrid em 1591; a de Manuel de Faria e Souza im-
pressa em Madrid em 1639, e as duas inéditas de Manuel Correa
e de D. Francisco Aguilar, citadas pelo mesmo Faria e Souza.

Em continuação passa em revista as traducções dos Lusiadas
feitas em outras linguas, e, ao concluir, nos-diz de que auxiliares
elle próprio se-serviu: « Hemos procurado penetramos bien de la
mente dei Poeta, leyéndolo en las mejores ediciones y consultando
á los que lo han comentado con mas acierto. Despues de haber
hecho cuanto estaba de nuestra parte para que la version fuese
tan exacta, como fluida y harmoniosa la versificacion, la cotejamos
octava por octava y verso por verso con las três tradueciones de
Caldera, Tapia y Garces ; corrigiendo nuestra traduecion segun
las suyas siempre que habian sido mas felices que nosotros. »

Depois do Prólogo vem: Um resumo bem escripto da Vida
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ãe Luís ãe Camoens, no qual so-falla com muitos elogios da rica
edição dos Lusíadas do Morgado de Mattheus, e termina com o
soneto do Torquato Tasso em louvor do poeta. — No Juicio crítico
que se-segue, o traductor tece merecidos elogios ao poema e ao
seu auctor. Adeante lê-se: « Viage de Vasco de Gama, a la índia.»
Seguem-se: os Argumentos dos cinco primeiros cantos. — Los Lu-
siadas em oitava rima.—Notas. No verso da ultima folha Erratas.

Contem o primeiro volume 383 paginas.
O segundo volume, com 285 paginas, comprehende: Argu-

mento dos cinco últimos cantos.—Los Lusíadas.—Notas. No verso
da ultima folha Erratas.

O terceiro volume, com 335 paginas, tem o titulo seguinte:
Poesias varias, 6 rimas de Luis de Camoens  O mais como nos
outros volumes.

Depois da folha do titulo vem: Prólogo, no qual aprecia o
merecimento do Camões como poeta Iyrico, comparando-o com
Petrarcha, a quem reputa superior o poeta portuguez.

As poesias escriptas na lingua hispanhola por Camões, a
qual, na opinião do traductor, elle fallava perfeitamente, foram
marcadas neste volume com um asterisco para se não confundirem
com as traduzidas.

DepoiB do Prólogo : uma Nota.—As poesias.—Notas.—Erratas.
—índice.

Esta edição já se-vae exhaurindo. Aponctamse aqui e alli ai-
guns exemplares d'ella.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

Francezas:

75) La Lusiade du Camoens, poeme heroiqve, sur la de-
couverte des Indes Orientales. Traduit du Portugais, par M. Du-
perron de Castera.

A Paris, chez Huart, .... Daviã, .... Briasson, .... Clousier, ....
M.DCCXXXV. Avec Approbation & Privilege du Roi.

3 vol. in-12.°, com o rosto impresso a duas tinctas, e est. grav.
por J. B. Scotin.

O primeiro volume, com 2 ff. inn. — LXIX — 1 fl. inn. —319

paginas, comprehende: antes do titulo, uma gravura com uma
sextilha latina, que assim começa:

« Lysiadum decus et generosce gloria gentis. »
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Depois do titulo:—Dedicatória em verso a S. A. le Prince de
Conty. — Preface, no qual dá o traduetor as razões porque prefe-
riu fazer a versão em prosa, e expõe a largos traços o plano de
sua obra. — Vie du Camoens com os epitaphios compostos para
sua sepultura, e o soneto de Torquato Tasso, traduzido om versos
francezes. — Privilege du Roi para a impressão, concedido a J.
Clousier por espaço de seis annos. — Seguem-se os trez primeiros
cantos do poema, com gravuras no principio, e notas históricas,
criticas e allegoricas no fim de cada um d'elles.

Estas notas são eruditas, e o auctor procura nellas refutar as
accusações feitas aos Lusiadas por Voltaire no seu Essai sur le

poeme épique.—'Depois dos trez cant03 e suas respectivas notas
vem a Errata e a Table des matieres disposta por ordem alphabe-
tica.

O segundo volume, com 2 fls. —424 paginas, contem o 4.°, 5.°,
6." e 7.° cantos, com gravuras e notas, e termina com a Ta')le.

O terceiro volume, com 2 ff. — 334 paginas, e mais uma folha
innumerada, contem o 8.°, 9.° e 10.° cantos, com gravuras e notas,
e termina com a Table o a Errata.

As estampas, que accompanham os dez cantos do poema, estão,
não diremos perfeitas, mas muito soffrivelmente gravadas.

Esta é a mais antiga versão feita em lingua franceza do grande
poema portuguez. Apezar de numerosas e perseverantes investi-

gações, o illustrado snr. visconde de Juromenha não podo attestar
a existência de qualquer outi-a [que a-precedesse. E' possivel que
o episódio de d. Ignez de Castro, traduzido por M.ueM. M. tenha,
como elle diz, a data de 1733. Mas, em primeiro logar, esta data
ainda não está fora de toda a duvida; Innocencio da Silva, por
exemplo, affirma, que o exemplar que possue, traz a data de
1773. Em segundo logar, quando mesmo seja real aquella data, a
versão é de um episódio, não é de todo o poema.

(Ex. libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

Possuímos mais dous exemplares d'esta traducção franceza dos
Lusiadas, por Duperron de Castera. Um d'elles é egual ao que
se-acaba de descrever.

O outro não tem gravuras, e differe mais na folha de rosto
do primeiro volume, cujo titulo é assim: La Lusiade du Camoens...
A Amsterdam, chez François VHonoré. M.D.CCXXXV.

Em tudo mais é similhante aos outros.
Esta edição de Amsterdam, sem gravuras, ó a que vem men-

cionada nos catálogos do snr. visconde e de Innocencio da Silva.
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76) La Lusiade du Camoens, poeme heToique sur la dé-
couverte des Indes Orientales. Traduit du Portugais, par M. Du-
perron de Castera.

A Paris, ches Noin, Libraire, quai ães Augustins, à VOcca-
sion. M.DCCLXVIII. Avec Approbation & Privilege du Boi.
3 vol. in—12.°

No fim do 1." e do 2.° volume esta indicação: « De Vimprimerie
ãe Guillau. 1768. »

Segunda edição. Eeproduz fielmente o texto d&primeira de
1735.

77) La Mort d'Ines de Castro; et Adamastor ;'morceaux tires
et traduits de la Luziade de Camoens; pour servir d'Essai a une
Traduction Françoise en vers et complette de 'ce fameux põeme
portugais, ouvrage dédié, & presente au Roi le VI de Juin
MDCCLXXII. jour anniversaire de la naissance de Sa Majesté
par Sulpice Gaubier de Barrault major de place de Lisbonne.

A Lisbonne de Vimprimerie Roy ale. Avec approbation. Ia-8.°,
de 33 paginas.

O exemplar comprehende: I. Dedicatória Au Roi. II. O epi-
sódio de Ignez de Castro com a versão franceza em frente em
versos alexandrinos. III. O episódio do Adamastor com a versão
franceza em frente em oitava rima.

Nota o snr. visconde de Juromenha que k Thomas d'Aquino
elogia muito esta traducção, e diz que se imprimiram muito poucos
exemplares, sendo por isso de summa raridade, conservando-se
apenas um ou outro em poder de algum curioso.

Diz mais o snr. visconde que ambas as traducções são prece-
didas de uma dedicatória ao rei. O episódio de Adamastor não
traz dedicatória especial; começa no verso da folha em que ter-
mina o de Ignez de Castro.

(Éx libr. J. E. G. E. da Fontoura.)

78) La Lusiade de Louis de Camoens; poeme héroique, en
dix chants, nouvellement traduit du portugais, avec des Notes et
la Vie de 1'Auteur. Bnrichi de Figures à chaque Chant.

A Paris, ches Nyon aíné, Libraire, rue Saint-Jean-ãe-Beau-
vais. M.DCC.LXXVI. 2 vol. in-8 .°
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Esta traducção *é em prosa, feita litteralmente, como dia
Innocencio dE» Silva, *ísto é, em 'glosa interlinear por D'Her-
milly, e depois affeiçoada álífcpgua franceza por Jean François de
La Harpe, q«e ignorava de todo a portugueza.

A traducção vem também, como dizem Brunet e Quérard, no
tomo VIII das Obras de La Harpe, edição de 1820.

Vido os auctores citados pelo sn>. visconde de Juromenha:
Thomaz Joseph d'Aquino, Mickle, Brunet — Manuel du Libraire,
Fournier — Nouv. Dict. de Bibliogr., Bibliot. d'un homme de goüt.
Tom. I. pag. 230, Adamson—Mem. of Çam., Garret. Alem destes
vide: Mem. de Ant. de Araújo de Azevedo^ Tom. VII das Mem.
de Litteratura da Acad. Eeal das Sciencias, citada por Innocencio
da Silva.

!No fim do segundo volume vê-se a seguinte indicação da ty-
pographia: A Paris, de Vimprimerie de Ph. D. Pierres, imprimeur
du College Royal de France, rue S. Jacques. »

O primeiro volume, com 2 fls. — XXIX — 1 fl. — 320 paginas,
comprehende: — Avertissement du libraire. — De Camoens, Epitome
da vida do poeta. — De la Lusíade, Juizo critico sobre suas obras,
no [qual se-censura acremente a traducção dos Lusíadas feita por
Duperron de Castera, e se-fazem, a par de alguns pallidos elogios
injustas e graves accu.ações a Camões, quer como poeta lyrico,
quer como poeta épico. Sobro os Lusíadas ahi se-diz : « Cétait
sans doute un beau sujet de poémo que 1'expédition de Gama;
quoiqu'il fut moins heureux que celui de la découverte de l'Amé-
rique, qui offrait des scènes plus nouvelles, & un champ plus
vaste à la fiction, cependant les Indes, jusqu'alors inconnues aux
peuplea de 1'Europe, & les dangers d'une 'navigation dont il n'y
avait pas d'exemple, & à laquelle rien ne pouvait être compare,
semblait dovoir élever assez Pâme & 1'imagination du Poete pour
le soutenir dans la longue carrière de l'E'popée. Mais Camoens
est bien loin de la remplir: il n'y a dans son Poême ni action,
ni caracteres, & par conséquent point d'intérêt. Cest toute l'His-
toire de Portugal, amenée en épisodes qui se succèdent ennuyeu-
sement, & qui souvent sont mal fondés. II n'y a ni d'assez
grands dangers, ni des situations assez attachantes, ni des per-
sonnagos assez hérolques pour former la fable d'un Poême. II
manque de l'imagination qui invente, mais il a 1'imagination qui
peint, & c'est par là qu'il est Poete, &. »

Depois d'este juizo critico vem : —Errata du tome premier. —
Explication desfigures.—La Lusiade até o fim do canto quinto,
sendo cada um d'estes precedido de um argumento cai prosa, o
de uma gravura, e seguido de notas.
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Õ segundo volume comprehende: Os últimos cinco cantos
com seus argumentos, gravuras e notas. Contem 2 fls. — 291 pa-
ginas, e mais duas folhas inn. com a Explication des figures e a
Errata.

Possuímos outro exemplar com os dous tomos reunidos em
um só volume in-8.°. sem gravuras.

(Ex libr. J. E. Gr. Eebello da Fontoura.)

79) La Lusiade de Camoens, traduction poétique, avec des
notes historiques et critiques, nécessaires pour 1'intelligence du
poeme. Par Mr. De La Harpe.

Londres. M.DCC.LXXVI. In-8.° de 1 fl.- XVI —299 pa-
ginas.

Esta edição, que não vem mencionada no catalogo do siir.
visconde, nem no de Innocencio da Silva, reproduz o texto da do
Paris, do mesmo anno; não traz, porém, as gravuras.

Cremos poder considerar esta edição como a sogunda, vindo
a ser terceira a de 1813, citada por Innocencio da Silva como
segunda.

80) Les Amours Epiques, poeme en six chants, contenant
la traduction des épisodes sur 1'amour, composés par les meilleurs
poetes épiques; par Parseval Grandmaison.

A Paris, ãe Fimprimerie ãe P. Diãot Vainê. An XII __=
M.DCCCIV. In-12.°, de 3 fls. — XII — 245 paginas.

Comprehende: I. Préface no qual o auctor nos-diz o plano
que seguiu: « Cet ouvrage se compose de la réunion dos divers
épisodes que los plus fameux poetes épiques (Homero, Virgílio,
Ariosto, Milton, Tasso e Camões) ont composés sur l'amour, et
que j'ai enchainés entre eux de manière à en faire un ensemblo
règulier  Pai donc pense que leur réunion produiroit un effet
três piquant, si je pouvois trouver une fiction qui m'autorisât à
les enchainer entre eux: elle s'est prósentée d'elle même, et il m'a
suífi. de supposer quo les plus célebres d'entre les poetes épiques
se róunissoient dans les che.mps Elysées, au milieu de tous les
manes empressés de les écouter, et qu'ils répétoient entre eux los
même.. chants qu'ils avoient autrefois composés sur 1'amour. »

II. O poema.
III. Notes.
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O canto VI, que vae de pagina 151 a 176, é reservado a
Camões.

As notas relativas ao canto VI vão de pag. 234 a 245.

81) Les Amours Epiques; poeme héroique em Six Chants,
por F. A. Parseval Grandmaison. Seconde edition.

Paris, Dentu, Imprimeur Libraire, Quai ães Augustins. n.° 17.
1806. In-8.°, de XXVIII — 344 pag. e mais 1 fl. inn. com a
tábua dos episódios e das notas e a errata.

Esta""edição contem: I. Um segundo titulo nestes termos:
Les Amours Epiques: poéme en six chants, conténant la tradu-
ction des épisodes sur 1'amour, composés par les meilleurs poetes
epiques, par F. A. Parseval Grandmaison. Seconde edition revue
et corrigée, augmentée de deux mille vers, precedes d'un discours
próliminaire; suivis de plusieurs morceaux traduits d'Homère, de
Milton et do 1'Arioste. Paris, de 1'imprimerie de Dentu, M.D.CCC VI.»

II. Préface, no qual diz: «Les corrections et les additions que
j'y ai faites (na primeira edição) sont si importantes et si éten-
dues, qu'il est devenu pour ainsi dire une produetion nouvelle.
Je l'ai presqu'entièrement refondu, et il n'y a pas un des chants
du poéme, excepté celui de Virgile, qui n'ait reçu des augmenta-
tions considérables, à tel point que sa totalité, qui n'était pas de
quatre mille vers, est à prósent d'environ six mille. »

III. Discours préliminaire.
IV. Les Amours Epiques.
V. Notes.
VI. Traduction en vers, de divers épisodes tires des poemes d'Ho-
mère, de Milton et de VArioste.
Nesta edição, assim como na primeira, o canto VI ó reser-

vado a Camões.

(Ex libr. J. E. G. R. da Fontoura,)

82) La Lusiade de Louis de Camoens, poeme héroique en
dix chants, traduit du Portugais, avec des Notes et la Vie de
1'Auteur. Par J. F. La Harpe.

Paris, Laurent Beaupré, Libraire, au Palais-Royal galeries
de bois, n. 218. 1813, 2 tomos em 1 vol. in-12.° O tomo I, com
2 fls.—350 paginas. O II, com 2 fls.—294 pp.



326

No verso da folha que precede o titulo esta indicação: De
Vimprimerie de D'Hautel, rue ãe La BZarpe. N. 80.

Terceira edição da mesma traducção.

83) Les Lusiades, ou Les Portugais, poeme de Camoens,
en dix chants. Traduction nouvelle, avec des notes, par J. B.te J.h
Millié.

La découverte de Mozambique, de Mélinde et de
Calicut, a été chantée par le Camoens, dont le poéme
fait sentir quelque chose des charmes de TOdyssée, et
de la magnificence de 1'Bneide.

Montesquíeu.

Paris, Firmin Diãot Père et Fils, Libraires, rue Jacob, n. 24-
De Vimprimerie ãe Firmin Diãot. MDCCCXXV. 2 vol. in-8.°

O primeiro volume comprehende: Dedicatória a D. Joseph
Maria de Souza Botelho.—Préface, em que o traductor tece mere-
cidos elogios ao Camões, e justifica o plano de sua traducção, a
qual, na opinião de alguns competentes, é a melhor que se-tem
feito em francez dos Lusiadas.— Vie de Camoens, com a traducção
franceza do soneto de Tasso.—Seguem-se os seis primeiros cantos
do poema, e notas mythologicas, históricas, geographicas e littera-
rias no fim de cada um d'elles, e Sommaire des chants contenus dans
le tome premier.

O segundo volume comprehende: Os quatro últimos cantos, e
notas no fim de cada um d'elles.—Sommaires des chants contenus
dans le tome second; — Jugements portes par divers auteurs sur le
poème des Lusiades, com algumas notas do traductor: juizo de
Bapin; de Adrien Baillet; de Voltaire; de La Harpe ; de 1'abbó
Delille; de Tf. Mickle; de Chateaubriand; de ]M.me de Stael; de
Lemercier; de Merlhiac; de Parseval-Grandmaison, e de Montes-

- quieu.—Segue-se: Notice sur Camoens et sur ses ouvrages, par D.
Jose Maria de Souza-Botelho mise en français, pour la première
fois, par le traducteur des Lusiades. »

Este volume contém 413 paginas.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

84) Poésies de Louis de Camoens, traduites du portugais
en vers anglais, par Lord Strangford, ancien ambassadeur de -S.
M. B. à la cour de Lisbonne, à Constantinople, à Rio-Janeiro;
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traduites de 1'anglais en français par B. Barère, membre de plu-
sieurs académies.'

Accipies meros amores.
Catull.

Bruxelles, ãe Vimprimerie ãe Vanãooren Frères, rue ães Fa-
briques, S.m 3, n. 1012. M.DCCC.XXVIII. In-12.°, de XLV—229
paginas.

Antes do titulo um retrato lith. de Camões. Depois do titulo:
I. Avertissement sur 1'auteur de la traduction en vers anglais. No
fim d'ésta Advertência vem a seguinte nota: « Extrait de la Bio-

graphie générale récemment publiée à Londres par sir Richard
Phillipps «.—II. Notice sur la vie et les ouvrages du Camoens. Tra-
duzida do inglez de lord Strangford.—III. A traducção ingleza,
e, em frente, a franceza em prosa.—Notes, que começam á pag.
181 e vão até o fim do volume.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

85) E'tudes épiques et dramatiques, ou nouvelle traduction
en vers des chants les plus célebres des poèmes d'Homère, de
Virgile, du Camoens et du Tasse, avec le texte en regard et des
notes, suivies de quelques essais de poesie, et ornée de quatre
portraits; par Victor de Perrodil.

Exemplaria grseca
Nocturna versate manu, versate diurna

B. Cormon] et Blanc, libraires. A Paris, rue Mazarine, 70.
A Lyon, rue Roger, 1. 1836, in-8.° gr. de 2 üs.—VIII—407 pa-
ginas, e uma innumerada com a tábua das matérias.

No verso da folha que precede o titulo a seguinte indicação:
Paris.—Imprimerie de Casimir, rue de la Vieille-Monnaie, 12, entre
la rue des Lombards et la place du Chatelet.

Na Introducção, fazendo o auctor um parallelo entre os qua-
tro grandes épicos, diz do Camões o seguinte : « Entre les carac-
tères élevés qui font honneur à l'humanité, Camoens tient le pre-
mier rang. Le malheur le prend corps à corps dès 1'enfance et
lutte avec lui sans 1'abattre. Plus il souffre, plus il est poete;
plus on 1'abaisse, plus il s'ólève; plus sa patrie le méconnait et
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1'outrage, plus il la célebre avec cnthousiasme : c'est un spectacle
sublime. »

Estas palavras, escriptas por um extrangeiro illustrado, são
em verdade, altamente lisongeiras para os portuguezes.

De pag. 144 a 211, vem o canto V. dos Lusiadas e, em frente,
a versão franceza em oitava rhythma.

Seguem-se as notas, em que mr. Perrodil falia com enthusias-
mo de Camões, do seu poema, do canto V, e da lingua portugueza.
Transcreve as dez primeiras estâncias dos Lusiadas, e o principio
da traducção que fez de todo o primeiro canto, a qual interrompe,
segundo diz, porque não pode na lingua franceza reproduzir a
belleza do original. Termina as notas com uma Ode de sua com-
posição em honra de Camões.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

86) Les Lusiades de L. de Camoens. Traduction nouvelle

par MM. Ortaire Fournier et Desaules, revue, annotée et suivie
de la traduction d'un choix de poésies diverses avec une notice
biographique et critique sur Camoens, par Ferdinand Denis.

Paris, librairie ãe Charles Gosselin, éditeur ãe la Bibliothèque
d Elite, 9, rue Saint-Germain-ães-Prês. MDCCCXLI. In-12.°, gr.

No verso da folha que precede á de rosto a seguinte indica-
ção : Imprime par Bethune et Plon, à Paris. »

O exemplar comprehende:—Avis ãe Véditeur, no qual assegura
que a traducção é feita com toda a fidelidade.—Camoens et ses
contemporains, par Mr. Ferdinand Denis.—Os Lusiadas, com um
argumento no principio de cada um dos cantos.—Choix de poésies
diverses.—Notice sur Vasco da Gama.—Notes des Lusiades.—Notes
des poésies diverses.— Table.

O volume contem 2 fls. inn.—LXVII—375 paginas.
Diz Innocencio da Silva, que lhe-parece ter visto uma segunda

edição d'ésta traducção com a data de 1844.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

87) Les Lusiades ou Les Portugais, poeme en dix chants,
par Camoens; traduction de J. B. J. Millié, revue, corrigée et an-
notée par M. Dubeux, de la Bibliothèque royale. Précédées dune
Notice sur la vie et les ouvrages de Camoens, par M. Charles
Magnin, membre de 1'Institut.
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Paris. Charpentier, libraire-éditeur 29, rue ãe Seine. 1841. In-
12.°, gr.

No verso da folha antecedente esta indicação: Paris.— Typo-
graphie de Lacrampe et Comp. rue Damiette, 2.

Esta primeira edição do distincto orientalista Duboux não ó
citada pelo siir. visconde, nem por Innocencio da Silva. Nella se-

Vontem:— Vie de Luiz de Camoens, tendo por epigraphe o se-
guinte verso de Camões traduzido em francez :

« Agora toma a espada, agora a penna.
II prend tantôt l'épóe et tantôt la plume. »

— Liste des principaux histiricns de Camoens.—Les Lusiades
com as notas no fim de cada canto.

Consta todo o exemplar de 2 fls.—LIX— 363 paginas, tendo
no verso da última a Table des chants contenus dans les Lusiades.

(Ex libr. J. E. G. Rebêllo da Fontoura.)

88) Les Lusiades, poeme de Camoens, traduit en vers par
F. Ragon.

A Paris, chez Ch. Gosselin, libraire, rue Saint-Germain-ães-
Prês, 9. L. Hachette, libraire, rue Pierre Sarrasin, 1-í. 1842,

in-8.° gr.
No verso da folha que precede á do titulo: « Avallon, imprimerie

de Herlobig. »
O exemplar, com VIII—280 paginas, comprehende :— Ave rtis

sement, no qual o traductor combate a opinião dos que dizem, que
os poetas devem ser traduzidos em prosa:—Les Lusiades.—Notes-

(Ex libr. J. E. G. Rebêllo da Fontoura.)

89) Les Lusiades ou Les Portugais, poeme en dix chants,
par Camoens: traduction de J. B. J. Millié, revue, corrigée et
annotée par M. Dubeux. de la Bibliothèque royale. Précédées d'une
Notice sur la vie et les ouvrages de Camoens, par M. Charles
Magnin, membre de 1'Institut.

Paris, Charpentier, lihraire-êãüeur, 29, rue ãe Seine. 1844, in-12.°,
gr., de 2 fls.—LIX—363 pp. e 1 fl. inn.

No verso da folha que precede o titulo: Da Timprimerie de
Beau, à Sain in-en-Laye.
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Esta edição, que para nós é a segunda, é a que vem citada
nos catálogos do sftr. visconde e de Innocencio da Silva. Este ul-
timo bibliographo se-engana, porem, quando lhe-dá o formato em
8.° gr.

Differe esta edição da primeira, alem de ser impressa em dit-
ferente typographia, no papel, que nesta nos parece ser de infeiior
qualidade ao d'aquella, e em trazer a tábua dos cantos impressa
em folha separada, quando n'aquella vem no verso da ultima folha
das notas. Quanto ao texto, a de 1844 é copia fiel da de 1841.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

90) Traductien des Lusiades de Camoens par M. M. Ch.
Aubert.

Paris, ches G.—A. Dentu, impr. libraire, rue ãe Bussi, 17;
et Palais-Royal, Galerie vitrêe, 13. 1844. In-12.°

No verso da folha que precede o titulo esta indicação: Imp.
de P. Baudouin, rue des Boucheries-St-G., 38. »

Depois do titulo vem a seguinte dedicatória: A VEcole Nor-
male, souvenir affectueux. A M. Villemain, son illustre professeur,
hommage de reconnaissance et de respect.—Segue-se um Avant-Propos,
dividido em trez partes: I. Précis de l'expedition de Gama. II. Pré-
eis de la vie de Camoens. III. Précis des événements de Vhistoire du
Portujal relates dans les Lusiades. — Seguem-se os Lusiadas em
verso, sendo cada um dos cantos precedido de um argumento em
prosa.—Continua o volume com as Notes, e no fim d'ellas o se-
guinte agradecimento: « Je ne saurais me résoudre à terminer ce
volume sans remercier de leur bienveillance, et M. Dubcux, dont
les conseils m'ont été d'un grand secours dans une entreprise si
difficile, et M. le vicomte de Santarém, dont les encouragements,
appuyés de 1'autorité de sa haute position, comme de celle d'une
érudition assez eonnue m'ont donné quelque confiance dans la va-
leur réelle de ce travail. Je les prie de recevoir 1'expression de
ma profonde gratitude, et de croire que, si je désire quelque sue-
cès pour cet ouvrage, c'est encore pour justifier 1'intérêt dont ils
ont bien voulu Thonorer, » — Emfim a Table des matières e a Er-
rata.

O exemplar contém 3 fls. inn.—XXIV—298 paginas, e mais
duas folhas inn. com a tábua e a errata.

91) Les Lusiades, poeme de Camoens traduit en vers par
F. Ragon. Deuxième édition revue et corrigée.
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Paris. Ches L. Hachette, libraire, rue Pierre Sarrazin, 12.
Garnier Frères, libraires, au Palais National. Dauvin et Fontaine,
libraires, passage des Panoramas. 1850, in-8.° gr. de 1 fl.—VIII—
307 paginas.

No verso da folha que precede á do titulo e no fim do vo-
lume esta indicação: Imprimerie de Hennuyer et C, rue Lemercier,
24- Batignolles.

Reproducção da primeira edição.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

92) Les Lusiades de Camões; traduction par M. Emile
Albert.

Paris, Imprimerie et Librairie Générale ãe Jurispruãence,
Cosse et Marchai, imprimeurs-éãiteurs, libraires ãe la Cour ãe Cas-
sation, Place Dauphine, 27. 1859. In-18.° francez, de 371 pa-
ginas.

No verso da folha que precede ó titulo lê-se: Paris.—Imp. de
Cosse et J. Dumaine, rue Christine, 2.

Depois do titulo seguo-so o poema, traduzido em verso, com
um argumento em prosa no principio de cada canto. Termina o
volume com as notas dos dez cantos e a Errata.

93) Luiz de. Camões. Episódios de Ignez de Castro e
Adamastor extrahidos dos cantos III e V dos Lusiadas. Com a
traducção em versos francezes por J. A. d'Escodeca de Boisse.

Lisboa. Imprensa Nacional. 1865. In-fol., de 18 folhas im-

pressas innumeradas.

Nítida, correcta e elegante edição, impressa em excellente
papel.

Antes do titulo traz um retrato de Camões, copiado do de
Gérard da edição rica de 1817.

Logo depois do titulo vem uma Advertência, na qual se-elogia
Camões e a traducção do snr. de Boisse.

O traductor offereceu o seu trabalho á Imprensa Nacional de
Lisboa, e a administração superior do mesmo estabelecimento,
como diz a Advertência, « julgou-se constituída na obrigação de
corresponder condignamente a tão extremada fineza, que honra
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não só a imprensa nacional, mas a nação a que nos devemos ufa-
nar de pertencer: resolveu pois mandar proceder á impressão-^S
dois episódios referidos, acompanhando-os do texto portuguez, con-
forme a excellente edição critica publicada sob a direcção do snr.
Freire de Carvalho. »

94) Les Lusiades de Camoens. Traduction nouvelle annotée
et accompagnée du texte portugais et précédée d'une Esquisse
biographique sur Camoens par Fernand d'Azevedo.

Paris. Librairie de V." J. P. Aillauã, Guülarã et Comp.',
47, Rue Saint-André-ães-Arts, 47. 1870. In-8.0 gr., de 2 fls.—XVI
—589 paginas, e mais uma folha innumerada, com a Table des
matières.

No verso da folha que precede a do titulo esta indicação:
Paris, Imp. Simon Raçon et Comp., rue ã'Erfurth.

No fim do volume: Paris.—Imp. Simon Rapon et Comp., rue
d'Erfurth, 1.

Depois do titulo comprehende: Avant-Propos, no qual o tra-
ductor, depois de fazer uma rápida analyse das traducções fran-
cezas dos Lusiadas, encarece a fidelidade como a mais apreciável
qualidade de uma boa traducção  « Une traduction en prose
est la seule qui puisse être réelloment une traduction; elle seule
peut s'attacher à rendre les moindres détails de 1'expression tex-
tuelle, détails qui bien souvent composent à cux seuls la poésie de
la phrase; dans une traduction en vers les détails sont ou perdus
ou changés forcément; Io poete a déjà bien assez à faire en cher-
chant ses tournures poétiques, ses rimes, ses synonymes, sans s'at-
tacher à traduire littéralement et à respector los nuances. »

E concluo informando-nos de que modelos se-serviu. « Nous
avons pris le texte du Morgado de Matheus, en y faisant quelques
altérations dont 1'édition de M. Francisco Freire do Carvalho nous
garantil 1'ntilité. »

Depois do Prólogo vem o « Esquisse biographique sur Camoens»,
e em seguida o poema em portuguez com a versão franceza em
frente e argumentos em prosa no principio do todos os cantos.
Termina o volume com algumas notas c a Errata.

95) Les Lusiades de Camões Traduction en vers français
de A. de Cool.

Rio ãe Janeiro, Typ. G. Leusinger & Filhos, Rua ão Ou-
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V^jpr 31. 1876. Tous ãroits reserves au Brésil, en France et à
TWtranger. In- 8.° gr. de XVI—308 pp. num., mais 1 fl. inn.
com a tábua das matérias e duas pags. com as erratas.

Esta edição, segundo cremos, da mais moderna traducção do
grande poema épico portuguez traz, logo após a folha de rosto,
a seguinte dedicatória: « Dédié à Sa Majesté Don Pedro II Empe-
reur du Brésil. »

Vem depois: 1.°, Copie de la lettre recue par V auteur, en réponse
à la demande qiiil avait faite à Sa Majesté VEmpereur du Brésil,
de lui dédier cette traduction. 2.°, Préface, no qual diz: «Une tra-
duction en vers, strophe par strophc, do Camões, en notre langue,
n'a pas étó faite, que jo sache, et j'ai essayé de suppléer à cette
lacunc de notre littérature. Ai-jo róussi à rendre les nombreuses et
incontcstables beautés des Lusiades? J'ai fait de mon mieux
e si on no les rctrouvait pas dans la traduction, ce serait assuró-
ment ma faute. J'ai suivi l'autour pas à pas, et si je ne l'ai pas
traduit mot pour mot, c'est que cela est impossible pour qui doit
s'assujettir au nombre et à la rime » 3.°, Vie de Camões. E'
uma resumida biographia do poeta, terminando com o epitaphio
que sobre sua sepultura lhe-mandou gravar o amigo e distincto
fidalgo d. Gonçalo Coutinho. 4.°, Les Lusiades.—O poema, em oi-
tava rythma, sendo cada um dos cantos precedido de um argu-
monto em prosa.

A edição é nitida o elegante como as que costumam sair das
officinas dos snrs. Leuzinger & Filhos.

Italianas:

96) Lvsiada italiana di Cario Antonio Paggi nobile geno-
vese, poema eroico dei grande Lvigi de Camoês portoghese Pren-
cipe de' Poeti delle Spagne, alia Santita di Nostro Signore Papa
Alessandro Settimo.

Lisbona, con tutte le licenze. Per Henrico Valente ãe Oli-
veira. 1658. In-12.°, de 25 folhas innumeradas, e 192 numeradas
somente pela frente.

Esta primeira edição da primeira traducção feita dos Lusíadas
em lingua italiana comprehende .-—antes do titulo, um frontespicio
gravado representando Camões coroado de louros, sustentando os
Lusíadas nas mãos, o conduzido pela Fama. No alto da estampa
cm uma faxa se-lê: Lvsiada italiana di Cario Ant. Paggi, e em.
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baxo em outraB duas, estas legendas: Nec sinit acceptvm. Nec sinit
esse mevm. O resto da estampa, como bem diz o snr. visconde, é
allusivo á fidelidade da traducção, representada pelo emblema do
sol que se-reflecte em um espelho.

Depois do titulo vem:—a dedicatória ao papa Alexandre VIL
—As licenças assignadas por fr. Gabriel da Silva, Diogo de Souza
e Outros, pelo bispo de Targa, pelo dr. Antonio Batbosa Bacellar,

por Fernando de Mattos de Carvalhosa e outros.
Seguem-se duas chartas em forma de dedicatória, a primeira

dirigida AU'Illvstrissimo, e Reueredissimo Signore mio Osseruandis-
simo Monsignore Giácomo Fransone Tesoriero Generaie di Santa
Chiesa; a segunda dirigida AU'lllvstrissimo Sign. Gio. Georgio
Givstiniano. Nestas chartas encarece o traductor o merecimento
de Camões, declara ter residido em Portugal, e ser o primeiro a
offerecer á sua pátria, a Itália, uma traducção do poema do gran-
de épico portuguez.

Depois vem differentes poesias do auctor: Ode ao duque de
Aveiro; soneto a d. Luiz Vasco da Gama, marquez de Niza; so-
neto a d. Jeronymo de Athaide, conde de Atouguia; soneto a d.
Antonio de Menezes, condo do Cantanhede; soneto aos academi-
cos de Perugia. Seguem-se alguns elogios ao traductor na lingua
latina, em prosa e verso; em prosa, do dr. João Soares de Brito;
e em verso, do padre Francisco de Macedo, José da Fonseca, e
Henrique de Quental Vieira.

Segue-se a Lvsiada om oitava rima, com um argumento no

principio de cada canto.
Por serem summamente interessantes, transcrevemos aqui as

seguintes judiciosas observações do illustrado snr. visconde de Ju-
romenha: « Algumas, mas poucas vezes, o traductor alterou e ad-
diccionou algumas oitavas do Poema, movido por uma liberdade
até certo ponto deseulpavel, pois o instigava o zelo e amor da

gloria da sua pátria, o que deu lugar a inserir a estância XVI do
canto III, em seu elogio:

« Liguria il chiude, oue il terren declina, »

Na est. 134, cant. X, emendou um erro histórico do nosso
Poeta, apoiado na auctoridade do jesuita o padre Martino Mar-
tini, na sua Historia de Bello Tartarico, e consistia este na asser-

ção que o Poeta, mal informado, faz de ser electiva a monarchia
chineza. Manuel Correia já tinha advertido a má informação que
o Poeta obtivera sobre este assumpto, referindo-se o commentador
a Joãoü.de Barros, Dec. III, e ao padre fr. Gaspar da Cruz no
seu Tratado da China.
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A est. 143 é destinada a preencher o vácuo que o traductor
nota, do nosso Poeta não ter mencionado o heroe genovez Co-
lombo, tratando-se da descoberta da America

As ultimas seis estâncias da traducção são igualmente accres-
centadas e so-acham traduzidas pelo siir. Garret; consistem em
uma censura ao pouco favor que o Poeta recebeu dos seus natu-
raes e uma dedicatória ao Papa Alexandre VII.

No que diz respeito a noticias de traducções italianas ante-
riores a esta de Paggi, vide o mesmo snr. v. de Juromenha,
vol. I, pag. 258 a 260.

Nos catálogos, trazem estes exemplares da primeira edição,
bem como os da segunda, a nota de raros.

Este nosso exemplar pertenceu á collecção Adamson, e depois
á de João Evangelista Guerra Rebêllo da Fontoura.

97) Lvsiada italiana di Cario Antonio Paggi nobile geno-
vese poema heróico del grande Lvigi de Camoês portoghese Pren-
cipe de' Poeti delle Spagne. Alia Santità di Nostro Signore Papa
Alessandro Settimo.

Lisbona, Con tutte le licenze. Seconãa impressione emenãata
âegVerrori trascorsi nella prima. Per Henrico Valente ãe Oliueira.
1659. In-12.°, de 24 folhas não numeradas, e 192 numeradas pela
frente.

Não traz a estampa que precede o titulo na primeira edição
e de facto offerece correcções ao texto d'aquella.

(Ex bibl. J. E. G. Rebêllo da Fontoura.)

98) La Lusiade o sia la scoperta delle Indie Orientali
fatta da' Portoghesi di Luigi Camoens chiamato per la sua eccel-
lenza il Virgílio di Portogallo scritta da esso celebre autore
nella sua lingua naturale in ottava rima, ed ora nello stesso metro
tradotta in italiano da N. N. Piemontese. Insieme con un ristretto
delia vita del medesimo autore, e con gli argomenti aggiunti ai
poema 

'da Gian francesco Barreto.
Torino. MDCCLXXII. Presso li Fratelli Reycenãs Libraj in

principio ãi Contraãa nuova. In-12.°, de XXVI—1 fl.—308 pa-
ginas.
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Thomaz do Aquino attribue esta traducção ao condo Lauriani,
quo residiu por algum tempo na Corte do Lisboa. Não é isto
exacto. A traducção foi feita por Miguel Antonio Gazzano, advo
gado, e auctor de varias obras de merecimento.

O sílr. Mablin, em sua obra intitulada « Lettre à VAcadémie Royale
des Sciences de Lisbonne, sur le texte des Lusiades » na pagina 69,
emitte acerca d'ésta traducção italiana o seguinte juizo: « on en
peut dire ee que dit M. de Souza de la traduction espagnole. de
Tapia: Supposto versificada, pôde dizer se que he huma prosaica tra-
ducção. Elle est cependant supérieure à celle de Paggi, la plus
mauvaise, sans aucun douto, de toutes les traduetions des Lusia-
dos que nous avons dans les differentes languos de 1'Europo. »

No fim do poema, á pag. 302, lê se a seguinte indicação: « Per
Cario Giuseppe Ricca. »

O exemplar comprehende, antes do titulo, uma estampa que
representa a saida da esquadra de Vasco da Gama c grav. por
Vittorio Boasso.—Depois do titulo : Dedicatória Al Nobiliss. ed Or-
natiss. Cavalicre il Marchese D. Salvatore Pez di Villamarina. — II
traduttore a chi legge.—Ristretto delia vita delVautore.—Approvazione,
datada de Torino, 15 do Dezembro de 1770, seguida de outras li-
conças.

Segue-se La Lusiade em oitava rima, com os argumentos de
J. F. Barreto.—Termina com a errata e um Catalogo di varj libri, &c.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

99) Lusíada di Camoens trasportata in versi italiani da
Antonio Nervi.

Gênova, Stamperia delia Marina e delia Gazzetta. Anno 1814-
In-12."

Esta piúmeira edição tem o formato in-12.°, e não in-8.° como
dizem o snr. visconde e Innocencio da Silva.

Não traz notas. Contem apenas uma advertência— 11 tradut-
tore a chi legge—, e o poema sem os argumentos.

Consta o exemplar do 2 fls.—270 paginas, e mais uma folha
innumerada com a Errata.

E' notável o facto de não ter este volume — assignaturas.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

100) I Lusiadi di Luigi Camoens Traduzione di Antonio
Jfervi Seconda edizione illustrata con note di D. B. (David Ber-
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toloti). Si aggiungono le notizie biografiche dellautore varii cenni
e giudizi intorno al poema e gli argomenti dei canti.

Milano ãalla Societá Tipog. ãei Classici Italiani M.DCCC.XXI.
2 vol. in-8.° gr.

Accompanham-n'o trez boas gravuras de Gallo Gallina, repre-
sentando a primeira o retrato do poeta em corpo inteiro, com
os Lusiadas em uma mão e um lápis na outra em acção de
compor; a segunda representando a visita do rei do Melinde ao
Gama; e a terceira, no principio do segundo volume, o desembar-

que de Vasco da Gama em Calecut.
Depois do titulo comprehende o primeiro volume: — Avverti-

mento degli editori Müanesi.—Compêndio delia vita di Luigi Ca-
moens scritto dalla Signora Baronessa di Stael.—Giunta dei Signor
Villenave al Compêndio delia vita dei Camoens.

Vem aqui o epitaphio do padre Matheus Cardoso, o soneto do
Tasso, e uma relação de algumas traducções e edições. Seguem-se:
—Cenni dei Sig. Sismonão de' Sismondi sopra una nuova edizione (a
do Morgado de Mattheus) de' Lusiadi, e sopra esso poema.— Giudi-
zio di Giovanni Andres sopra i Lusiadi dei Camoens.—Prefazione dl
traduttore.— Soggetto storico dei poema.—I Lusiadi, com argumentos
no principio e notas no fim de cada canto.

Este volume contém 1 fl.—XL—271 paginas.
O .segundo volume traz os últimos cinco cantos do põem a

Continua a numeração do primeiro volume, e termina na pagina
517, com mais uma folha innumerada para o índice.

O snr. v. de Juromenha transcreve em sua obra a seguinte
charta, que lhe escreveu mr. David Bertoloti, datada de Turim,
relativamente a esta edição: « Je m'occupai à étudior les Lusiades
dans la langue originale à Milan, oú il y en avait à la Biblio-
thèque de Brera plusieurs excollentes óditions avec commentaires

portugais, lorsque un de mos amis m'apporta de Genes la traduc-
tion de Mr. Nervi, en ajoutant que lo tradueteur on était mort.
Cette notice, qui était fausse, m'cngagea à en donner une nouvelle
édition avec notes. Ce fut un bonheur pour la traduction de Mr.
ISTervi, car elle serait peut-être restéo presquo inconnue, tandis que
la traduction Milanaise so répandit rapidement et obtint plusieurs
réimpressions dont une à Turim »

Esta edição de 1821 é impressa com nitidez, em formato ele-

gante, e excellente papel.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)
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101) I Lusiadi dei Camoens recati in ottava rima da A.
Briccolani.

Parigi co' tipi ãi Firmin Diãot, via Giaccobe, n.° 24. 1826,
in-32.°, de 2 fls.—377 paginas, e mais uma folha innumerada com
a Errata.

, Esta nitida edição da typographia Didot traz o retrato de
Camões copiado do da edição do 1817 e gravado por W. F. Fry;
uma pequena dedicatória a d. Maria da Gloria, princeza do Bra-
zil, e o texto puro c simples dos Lusiadas sem os argumentos e
sem notas.

Diz o snr. v. do Juromenha que o auctor emprehendia uma
segunda edição, a que tinha feito muitas correcções, e para o que
tinha pedido auxilios ao governo portuguez; morreu antes de a
poder imprimir. Mr. Sismondo de Sismondi, em sua obra, De la
Litt. du Midi de 1'Europe (artigo sobre Camões) traz em uma
nota o juizo d'ésta traducção.

Já se-vae exhaurindo.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

102) I Lusiadi de Luigi Camoens Traduzione di Antonio
Nervi Seconda edizione illustrata con note di D. B. (David Ber-
toloti).

Cosi di naviganti audace stuolo
Che mova a ricercar estranio lido,
E in mar dubbioso, e sotto ignoto polo
Provi 1'onde fallaci e'l vento infido

Tasso — Gerus. — Canto III.

Volume único. Napoli, ãalla Stamperia Francese —1828. In-
de 351 pp. das quaes XXIV para a Introducção.

Foi esta edição totalmente desconhecida aos sfirs. visconde e
Innocencio da Silva, que da traducção de Nervi não aponctam
sinão as impressões de Gênova —1814, Milão—1821 (já aqui des-
criptas), Gênova—1824, Turim — ?, e Gênova—1830.

A crer-se pois no que assegura Bertoloti a respeito de simi-
lhante reimpressão de Turim, e a dar-se-lhe o titulo de quarta edi-
ção (cousa que nos não parece claramente justificada), é obvio que
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até ulteriores informações esta de Nápoles —1828—será a quinta,
e passará a 6." logar a de Gênova —1830—, que aquelles biblio-

graphos indicam como quinta.
Como porém se-explicam os dizeres—Seconda edizione da folha

de rosto d'este volume? Parece que isso se-expliea facilmente
attribuindo ao editor o pensamento de reproduzir com fidelidade o
titulo da edição de 1821 annotada por Bertoloti, que elle de facto
tomou para modelo.

E' certo entretanto que esta reprodução não foi ao poncto de
accompanhar em tudo a edição de 1821. Começa o volume por
uma advertência— Gli editori ai colti amici —, diversa da que vem
na edição milanezá, e foram omittidos, além das gravuras: Giunta
del signor Villenave, Cenni del Sig. Sismondo de' Sismondi, e a Pre-
fazione del Traduttore.

(Ex libr. J. E. G. Rebêllo da Fontoura.)

103) Álbum italo-portuguez por A. Galleano-Ravara.
Lisboa Imprensa Nacional 1853. In-8.° peq. de XV — 228

paginas, e mais 2 fls. innumeradas, uma com o Inãice, e a outra
com a Errata.

Nesta collecção de poesias, de pags. 12 a 23, vem uma tra-
ducção italiana do episódio de Ignez de Castro.

O snr. A, Feliciano de Castilho, na Introducção, de pag. VII
¦a XV, tece não poucos elogios ao snr. Ravara e ás suas poesias.

Inglezas:

104) The Lusiad, or, Portugal's Historicall Põem: written in
the Portingall (sic) Language by Lvis de Camoens; and now
newly put into English by Richard Fanshaw Bsq;

Horat.
Dignum laude virum Musa vetat mori;
Carmen amat quisquis, Carmine digna facit.

Lonãon, printeã for Humphrey Moseley, at the Prince s—Arms
in St. Pauis Church — Yarã, M.DC.LV. In-fol.

Antes do titulo traz o exemplar o busto de Camões e por
baxo versos em inglez, que começam d'est'arte :

« Spaine gaue me noble Birth: Coimbra, arts:
« Lisbon, a high-plac't loue, and Courtly parts :
« Affrick, a Refuge when the Court did frowne &».
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Segue-se ao titulo: Dedicatória ao conde de Strafford datada
de 1.° de Maio de 1655. Traducção do mesmo auctor do Satyri-
conde Petronio—*-The Translator's Postcript.— O soneto de Tasso,
em louvor de Camões, traduzido em inglez. — 0 retrato do in-
fante d. Henrique, em corpo inteiro.

O Infante está de pé, em attitude arrogante, vestido com
armadura, com a lança em punho e escudo no braço esquerdo;
do lado direito e no alto do quadro se-vê uma estante com livros
e instrumentos mathematicos e náuticos; do lado esquerdo vêem-
se as armas de Portugal com a legenda da Jarreteira Honi soit qvi
mal y pense; o fundo do quadro representa a tomada de Ceuta.

Segue-se o poema em oitava rima. No principio do canto 3.°
está o retrato de Vasco da Gama em 'corpo inteiro, gravado.

Consta o exemplar de 11 folhas innumeradas — 224 paginas e
mais uma folha innumerada contendo annuncios de livros impres-
sos por Humphrey Moseley.

Sobre 'o traductor e o merecimento d'esta primeira traducção
ingleza dos Lusiadas, vide o sfír. v. de Juromenha, vol 1." pags.
270 a 272, e também os seguintes auctores citados por elle : Mi-
ckle, Dissertation on the Luziad. Southey, Quarterley Review, April
1822, pag. 26. John Adamson, Mem. of Cam. tom. II, pag. 222.
Almeida Garret, Camões. J. G. Monteiro, Echos da Lyra Teuto-
nica, pag. 234.

E' digno de nota que a este exemplar se ajunetaram os retra-
tos de Camões e Ignez de Castro gravados muito posteriormente
por William Skelton para a traducção de Th. Moore Musgrave
impressa em 1826. Como é fácil de prever as duas referidas es-
tampas destoam consideravelmente do estylo das de Cross.

Esta versão de Fanshaw é tida na compta de rara, e vem na
Bibliotheca anglo-poetica indicada com o preço do £ 3, IO8.

(Ex libr. J. E. G. Kebello da Fontoura.)

105) The Lusiad; or, The Discovery of índia. An epic
poem. Translated from the original portuguese of Luis de Ca-
moens. By William Julius Mickle.

Nec verbum verbo, curabis reddere, fidus
Interpres.

Hor. Art. Poet.

Oxford, printeã by Jackson and Lister; and Sold by Caãell,
in the Stranã; Dilly, in, the Poultry; Bew, Pater-noster-Row;
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Fiexney, Holborn; Evans, near York-Buüãings; Richarãson and
Urquhart, under the Royal-Exchange; anã Gooãsman, near Cha- ¦
ring-Cross, London. M.DCC.LXXVI. In-4.°

Esta primeira edição traz antes da folha do titulo o retrato
de Mickle. Depois desta folha comprehende:

I. Dedicatória ao duque de Buccleug.
II. List of subscribers.

III. Errata.
IV. Introduction to the Lusiad.

V. Dissertation on the Machinery of Tasso's Jerusalém and
Voltaire'8 Henriaãe.

VI. The Lusiad.
A traducção é accompanhada de notas. No fim do canto IX

vem: Dissertation on the Fiction of the Island of Venus.
Contem todo o volume 6 ff. inn. — CLXVII—484 paginas.
Diz o snr. v. de Juromenha que, sondo como pretende Southey

o fim principal do traductor a especulação, tractou de apresentar
aos seus compatriotas o poema portuguez como o poema épico do
commercio, e de adular a Companhia das índias. Paraphraseou e
alterou o texto dos Lusíadas quando bem lhe pareceu; no episo-
dio do Adamastor e no canto IX levou esta liberdade a tanto
excesso que se encontram uns trezentos versos quo não corres-
pondem a logar nem um do texto.

Mr. Ed. Quillinan emittia também seu juizo sobre esta tra-
ducção na seguinte charta, que escreveu ao snr. visconde:

« Mickle, escocez pelo nascimento, homem não falto de ta-
lento poético, nos deu uma paraphrase infiel om vez de uma tra-
ducção, e tomou todas as vezes que lhe pareceu a mais lata e
intolerável liberdade para com o seu auctor. E' obvio que era
bem pouco conhecedor da lingua de Camões, auxiliando-se nos
seus embaraços pelo constante recurso da traducção de Castera.
Não poucas vezes se soccorreu também da traducção de Fanshaw,^
e egualmente em algumas occasiões, postoquo com negligencia e
ignorância, dos commentarios de Faria e Souza. O seu trabalho,
comtudo, escripto em verso heróico é o único até hoje recebido
entre nó-*, como uma bella traducção dos Lusíadas, e mereceu o
elogio de escriptores que estavam no caso de fazerem um . juizo
mais exaeto, como o meu chorado amigo Mr. Southey. Qualquer
portuguez que não seja hospede da nossa língua, e que comparar
a traducção de Mickle com o original de Camões verá logo á pri-
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meira vista o erro de se poder reputar Mickle como um bom tra-
ductor do nosso poeta nacional.».

Esta traducção de Mickle se-acha também inserta na collecção
The English Poets... London, 1810, 21 vol. in-8." gr.

Exemplar em excellente papel; margens amplas.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

E' de notar-se que o retrato de Mickle posto neste exemplar
lhe não pertence de próprio; não consta quo a edição de 1776
trouxesse retrato do traductor ou qaalquer outro.

106) The Lusiad; or, The Discovery of índia. An epic
põem. Translated from the original portuguese of Luis de Ca-
moens. By William Julius Mickle.

Nec verbum verbo, curabis reddere, fidus
Interpres.

Hor. Art. Poet.

The second edition. Oxford, printeã by Jackson and Lister;

for J. Bew, Pater-noster-Row; T. Payne, News-Gare; J. Doãsley,
Pall-Mall; J. Robson, New-Bond-Street; J Almon, Piccadilly;
T. Caãell, Stranã; W. Flexney, Holborn; anã J. Sewett, Com-
MU, Lonãon. M.DCC.LXXVIU. In-4."

Antes do titulo uma gravura que representa o auctor offere-
cendo sua traducção a Apollo, o embaxo estas palavras: Published
as the Act. directs April 21. 1778. Designed & Etch'd by J. Mor-
timer.

Depois do titulo vem: I. Dedicatória ao duque de Buccleugh.
II. Introduction. III. The History of the discovery of índia. IV. The
History of the rise and fali of the portuguese empire in the east. V.
The Life of Luis de Camoens. VI. Dissertation on the Lusiad, and
observations upon epic poetry. VII. Appendix. VIII. A Chart of
the voyage of Gama and of the portuguese discoveries. IX. The
Lusiad.

O poema é accompanhado de notas.
No fim do canto VII vem: Enquiry into the religious tenets and

philosophy of the Brahmins. No fim do canto IX: Dissertation on
the Fiction of the Island of Venus.

Contem este exemplar: 2 ff. — CCXXXVI— 496 paginas.
(Ex libr. J. E. G. Bebello da Fontoura.)
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107) The Lusiad; or, The Discovery 
"of 

índia. An epic
põem. Translated from the original portuguese of-*Luis de Ca-
moens. By William Julius Mickle.

Nec verbum verbo, curabis reddere, fidus
Interpres.

Hor; Art. Poet.

The third édition. Dublin: printeã by Graisberry and Camp-
bell, for John Archer, N. 80, Dame-Street. MDCCXCI. 2 vol.
in-8.° gr.

O primeiro volume, com 1 fl. — CCCXCI—83 paginas, con-
tem: antes do titulo, o retrato de Mickle gravado por J. Mannin.
Depois do titulo — Introãuction, com o mappa da viagem de Vasco
da Gama. — The History of the discovery cf índia. — The History
of the rise and fali of the portuguese empire in the east. — The Life
of Luis de Camoens. — Dissertation on the Lusiad, and observations
upon epic poetry. — Appendix. — The Lusiad, até o fim do canto II.

O segundo volume, com 4 ff. inn. — 507 paginas, contem: —
Subscribers names. — The Lusiad. — No fim do canto VII: Enquiry
into the religious tenets and philosophy of the Brahmins. — No fim do
canto IX: Dissertation on the Fiction of the Island of Venus.

Observamos que vem errada a numeração das 3 ultimas pa-
ginas da Introducção no 1." vol. Onde devera ser CCCLXXXIX-
CCCXCI se-acha CCCLXVII (2 vezes) e CCCVLXII.

108) The Lusiad : or, The Discovery of índia. An epic
põem. Translated from the original portuguese of Luis de Ca-
moens. By William Julius Mickle.

Nec verbum, verbo curabis reddere, fidus
Interpres.

Hor. Art. Poet.

In two volumes. The third édition. Lonãon j printeã for
T. Caãell Jun. anã W. Davies, in the Stranã. 1798. 2 tomos
em 1 vol in-8.°

Não obstante a declaração de terceira edição feita no titulo,
esta é provavelmente a quarta. Não vem mencionada, nem no
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catalogo do snr. visconde, nem no de Innocencio da Silva, os quaes
aponctam apenas a primeira do 1776, a segunda do 1778, a ter-
ceira de 1791, e outra de 1807, com 3 tomos in-12."

O primeiro tomo do nosso exemplar, com 2 ff.— CCCLI —
146 paginas, contem antes do titulo: o mappa da viagem de Vasco
da Gama. Depois do titulo: I. Introduction. II. The History of
the discovery of índia. III. The history of the rise and fali of the
portuguese empire in the east. IV. The Life of Luis de Camoens.
V. Dissertation on the Lusiad and observations upon epic poetry.
VI. Appendix. VII. The Lusiad, até o fim do canto III, accõmpa-
nhado de notas.

O segundo tomo, com 2 ff. — 444 paginas, contem os outros
septe cantos do poema, também accompanhados de notas. No fim
do canto VII vem: Enquiry into the religious tenets and philosophy
of the Brahmins. ÍTo fim do canto IX: Dissertation on the Fiction
of the Island of Venus.

Como se-vê, esta edição reproduz fielmente o texto da se-
gunda—1778, e da terceira —1791.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

Possuímos outro exemplar em dous volumes in-8.° gr.

109) The Lusiad; or The Discovery of índia: an epic
põem. Traslated from the portuguese of Luis de Camoens. With
an historical introduction and notes. By William Julius Mickle.
A new édition. In three volumes.

Lonãon; printeã for Joseph Harãing. 1807. 3 vol. in-12.°

Antes do titulo em todos os volumes se-vê esta indicação
Printed by C. Whittingham, 103, Goswell-Street. No fim do 3." vol.
esta mesma indicação assim modificada: C. Whittingham, Printer,
No. 103, Goswell-Street.

O primeiro volume, com 4 ff.— CLXIII—94 paginas, traz o
seguinte: I. O retrato de Camões grav. por 

"W. Edwards, tendo
do lado direito uma lyra e do lado esquerdo um escudo; na base
em que assenta o busto estas palavras: Bom 1524. Died 1579.
II. Alüertisement. III. Introduction. IV. A chart illustrative of the
voyage of De Gama and of the portuguese discoveries. V. The History
of the discovery of índia. VI. The Life of Luis de Camoens.
VII. Dissertation on the Lusiad, and observations upon epic poetry.
VIII. The Lusiad, até o fim do canto II, accompanhados de
notas.
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O segundo volume, com 2 ff. — 226 paginas, contem o poema
do canto III até o fim do canto VI, o mais trez boas- gravuras,
uma do mesmo Edwards e duas de Anker Smith.

O terceiro volume, com 2 ff. —255 paginas, traz também trez
bellas gravuras (duas de C. "SVarron e outra de "W. Bromley) e os
quatro últimos cantos do poema.

No ilm do canto IX vem: Dissertation on the Fiction of the
Island of Venus.

Falta nesta edição, no fim do canto VII, a Historia da fun-
dação e da decadência do Império Portuguez no Oriente.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

110) The Lusiad; or The Discovery of índia : an epic põem.
Translated from the portuguese of Luis de Camoens. With an
historical introduction and notes. By William Julius Mickle. A
new édition. In three volumes.

Lonãon: printeã for LacJcington, Allen, anã Co. Temple of
the Muses, Finsbury-Square. 1809. 3 vol. in-12.° com est.

No principio de todos os volumes a seguinte indicação: Har-
ding and Wright, Printers, St. John's Square, Clerkenwell. No fim
do terceiro esfoutra: C. Whittingham,. Printer, No. 103, Gloswell
Street.

Ao primeiro exame se-reconhece que esta pretendida edição
de 1809 não é sinão a mesma de 1807 com folha de rosto mu-
dada.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

111) The Lusiad : or The Discovery of índia: an epic põem,
translated from Camoens. By William Julius Mickle.

Lonãon. Published by W. Suttaby; B. Crosby & Co. and'
Scatcherã âa Letterman, Stationers Court. 1809. In-24.

No fim do poema se acha a seguinte indicação: C. Whittin-
gham, Printer, Gloswell-Street, London.

Antes da folha de titulo vem uma gravura de Ab. Eaimbach
representando d. Ignez de Castro na presença de d. Affonso IV.
No meio da dieta folha uma vinheta do mesmo gravador, repre-
sentando o sonho d'el-rei d. Manoel. Seguem-se: I. Introduction.
II. The History of the discovery of índia. III. The .Life of Luís ãe
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Camoens. IV. Dissertation on the Lusiaã, and obsirvations upon epic
poetry. V. The Lusiad, accompanhados de notas em todos os cantos.

No fim do canto IX vem Dissertation on the Fietion of the
Island of Venus.

Esta edição não differe no texto das anteriores, e passou in-
teiramente despercebida ao siir. visconde e a Innocencio da Silva.

Contem todo o exemplar 1 fl.—-XCVIII—277 paginas, e mais
4 folhas innumeradas com este annuncio: Books published and sold
by W. Suttaby.

112) Classical descriptions of love, from the most celebra-
ted epic poets: Ilomer, Ariosto, Tasso, Milton, Virgil, and Ca-
moens. By M. P. Grandmaison. Translated from the french.

Lonãon : printed for J. BlacJclock, Royal-Exchange, by J. Swan
and Son, 70, Fleet Street, 1809, in-8.° peq. de IV —1 fl. inn.—
224 pag. e 6 grav.—uma de Aliis, e 5 de Williams.

O canto VI, de pag. 194 em deante, é reservado a Camões.

113) Translations from Camoens, and other poets, with ori-
ginal poetry, by the author of « Moderne Greece » and the « Res-
toration of the works of art to I.taly ».

Oxford: printed by S. and J. Collingwood; for J Murray,
Lonãon; anã J. Parker, Oxforã. 1818. In-8.°, de 95 paginas.

No meio da pagina do titulo traz um trecho de Savioli.
De pp. 3 a 25 vem a traducção de algumas poesias lyricasde

Camões.
Precede a traducção, em forma de epigraphe, o primeiro verso

em portuguez da poesia.
A traducção é de Felicia Hemans (ou Heemans) sobre cuja

vida nos-dá o snr. visconde de Juromenha algumas indicações eu-
riosas. Entretanto parece que o docto bibliographo não viu o
volume de que aqui se-tracta; ó menos fiel a transcripção do ti-
tulo que nos-offerece, e não é verdade que nesta obra se-contenha
a versão ingleza de parte do 'episódio de Adamastor. As peças
traduzidas são os sonetos 70, 282, 271, 186, 108, 23, 19, 58, 178,
80, 239, 128, 205, 133, 181 e 278, parte da ecloga 15, e as poesias :
« Que estranho caso de amor », « Pelo meu apartamento » e * Mi nueve
y dulce querella ».
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114) Poems, from the portuguese of Luis de Camoens: with
remarks on his life and writings. Notes, &. &. By Lord Vis-
count Strangford.

— Accipies meros amores —

Catull.

(Editio princeps). London: printeã for J. Carpenter, Old
Bonã-Street, by C. Whittingham, Dean Street. 1803. In-8.° peq.
de 2 ils. —159 paginas.

Antes do titulo o retrato de Camões gravado por J. Mitan.
Depois do titulo: Dedicatória a Denham Jephson. Esq. M. P.

Accompanha esta dedicatória um escudo d'armas"com esta jlegenda:
Ab origine fidvs. — Seguem-se: Remarks on the life and writings of
Camoens. — Poems, &. from the portuguese of Camoens. —Notes.

115) Idem. The second edition. Ibi. 1804, in-8.° peq., de
2 ff.—160 paginas.

116) Idem. The third edition. Ibi, 1804, in-8.° peq. de
2 íF.—160 pp. e mais 2 ff. inn. com um annuncio de livros.

117) Idem. The fourth edition. Ibi, 1805, in-8.° peq., de
2 ff.—160 pp. e mais 2 ff. inn. com um annuncio de livros.

118) Idem. Fifth edition. Ibi, printeã for J. Carpenter,
Olã Bonã Street, by C. Whittingham, Goswell Street, 1808. In-8.°

peq., de 158 pp. e 2 ff. inn.

119) Idem. The sixth edition. Ibi, printeã for J. Car-

penter, Olã Bonã Street, by Whittingham and Rowlanã, Goswell
Street, 1810. In-8.° peq., de 2 ff. — 160 pp.

120) Idem. Sixth edition. London : printeã for the book-
sellers. 1824. In-12.° peq., de 91 pp.

No verso da folha de titulo e no fim do volume esta indica-

ção: Sudbury, printer, 152, Eigh Holborn.
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W. Skelton, com um livro em uma das mãos e a penna na outra.
Dej)ois do titulo segue-se uma charta dirigida pelo editor J. Adam-
son ao sfir. José Gomes Monteiro, na qual lhe-diz sabia quo a in-
tenção do seu commum amigo .Mr. Quillinan era dedicar-lhes sua
traducção. A elle como biographo do poeta, o ao snr. José Gomes
Monteiro como editor da mais correcta edição das obras do mesmo
poeta; « This work he expressod his intention of dedicating join-
tley to you and to me  Alluding to your having been the
editor, along with the Senhor Barreto Feio, of the best, or at ali
events the best punctuated, edition ofthe works of Camoens;. and
to my being bis biographer. »

Diz mais que, não tendo podido Mr. Quillinan junchir, como
desejava, uma collecção de valiosas notas, ello editor compuzera as
que vão junetas á traducção.

Conclue dizendo que julgou conveniente junetar também um
mappa ou quadra das differentes edições e traducções do Camões:
« I know that I shall be carrying out part of Mr. Quillinan's
plan by subjoining as aceurate a list as I am able of the various
editions of the works of Camoens, and ofthe translations of them,
nearly the wholo of which are in my own collection. »

Logo depois d'ésta charta vem o mappa das edições o traduc-
ções dos Lusiadas.

Na pagina de rosto da folha seguinte se-vê em um medalhão
o busto em perfil de Camões, tendo em volta a seguinte legenda:
« Lvd. Camões. Ob. A. C. MDLXX1X. Act. LIV. » Em baxo do
busto: Sonnet, addressed to Vasco da Gama. by Tasso. Translated by
William Julius Mickle.

Seguem-se : The Lusiad em oitava rhythma, e no fim—Notes.
E' realmente para lamentar quo Mr. Ed. Quillinan não tenha

podido completar sua traducção do grande poema portuguez. A'cei-ca
do merecimento d'ella, o snr. visconde de Juromenha transcreve
em sua obra o seguinte juizo de pessoa muito competente: « A
traducção de Mr. Quillinan ó obra digna de toda a recom menda-
ção; o mesmo assim incompleta como é, e sem embargo de mos-
trar quer na rima, quer na dicção, que lhe não lançou por cima
a ultima do mão, o auctor eleva-se tão perto do nivel do uma
bôa traducção, que ó muito para lamentar que a vida lhe não
chegasse para dar á litteratura. ingleza um dos seus desiderata,
uma fiel e fluente versão do Épico portuguez. Mr. Quillinan, se-
guindo a marcha de seu original, e obedecendo á primeira condi-
ção de bom traductor, que consiste em reproduzir a propriedade
original, maneja as difficuldades da oitava rima em inglez com
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vigor, c não sem graça; conservando em geral a substancia da

phrase do Camões com a devida fidelidade, o vertendo os melhores

passos do poema com certo calor próprio do um animo culto e
inflamniado na admiração do uma nobre obra. Finalmente esta
amostra, como agora se publica, quasi que justifica a persuasão
de quo Mr. Quillinan, se Ihe-durasse a vida. teria dado uns Lu-
siadas inglezes modelo.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

125) The Lusiad of Luis de Camoens, closely translated.
With a portrait of the poet, a compendium of his life, an index
to the principal passages of his põem, a view of the « Foun-
tain of Tears », and marginal and annexed notes, original and
selected. By L.T Col.1 Sir T. Livragston Mitchell. K.T D. C. L.

Lonãon T. & W. Boone, New Bonã Street. 1854. In-8.0, de
XXIX—310 paginas.

Antes da folha do titulo traz o retrato de Camões, lithogra-

phado por J. A. Vínter, com estes dous versos traduzidos em
inglez:

« Of him, Tvhose lyre, although of lofty sound,
Shall be, I fear, less happy than renowned. »

Depois do titulo vem: I. Dedicatória To The Right Honou-
rable Thomas Earl Dundonald, G. C. B. Vice Admirai of the Blue,
Grand Cross of the Imperial Brasdian Order of the Cruzeiro. &., &.
II. Preface, no qual o traduetor explica e justifica sua traducção»
tece elogios á nação portugueza; colloca o assumpto dos Lusiadas
superior aos da Illiada, Eneida e Paraíso Perdido, e declara que
para o sou trabalho consultou Mickle, Adamson, e varias auetori-
dados na lingua portugueza. III. Compendium of the life of Luis
ãe Camoens. IV. Contents. V. The Lusiad, em oitava rythma. VI.
Notes.

Entro as paginas 90 o 91 vê-se nma estampa representando a
Fonte das Lagrymas, gravada por W. Faithorn, e em baxo estes
versos de Camões:

O nome lho puzeram, quo inda dura,
Dos amores do Ignez, que alli passaram,
Vede quo fresca fonte rega as flores ;
Quo lagrimas são a água, e o nome amores.

Stanza CXXXV.



352

Aliem ans:

126) Blumenstrausse italianischer, spanischer and portu-
giesischer Poesie von August Wilhelm Schlegel.

Berlin, In ãer Realschulbnchhandlung. 1804. In-24.°, de 238
pag., com gravuras.

A ultima parte, de pag. 199 a 225 é reservada a Camões.
De pag. 201 a 218 traz a traducção do episódio dos « Doze

Pares ».
De pag. 219 a 220 a traducção de dous sonetos.
De pag. 221 a 225 a traducção de trez eclogas.
A ultima parte das notas ó também relativa a Camões.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

127) Die Lusiade, Heldengedicht von Camoens, aus dem
Portugiesischen übersetzt von Dr. C. C. Heise. Halb Rõmer,
stammt er dennoch von Germanen.

Hamburg und Altona, bei Gottfried Vollmer (1806—1807),
4 tom. em 2-volumes in-8.° peq.

Esta traducção não traz data; mas o snr. v. de Juromenha
diz, quo Mr. "Wolf, Secretario da Academia de Vienna e Conscr
vador da Bibliotheca Imperial, julga ser a primeira que apparecou
do poema inteiro, e lhe-assigna a epocha de 1806 a 1807.

Depois do titulo vem uma dedicatória a Camões cm dez oi-
tavas.—Segue-se o poema em oitava rhythma com argumentos no
principio e notas no fim dos cantos. _STo fim dos volumes além
das notas se-acham correcçõos o erratas.

O primeiro tomo ou parto contem 4 fls. inn.—119 paginas
numeradas; o segundo 1 fl.—188; o terceiro o o quarto, ou antes,
o segundo volume não interrompe a numeração, e compta 302 pa-
ginas e 3 fls. inn. no fiai.

Innocencio da Silva e o snr. v. de Juromenha se-enganam
quando dão aos exemplares d'ésta edição o formato in-12."

As 3 fls. innumeradas que occorrem no fim do 2." volume
deveram estar no primeiro, e isto é certamente defeito de enqua-
dernação. Nellas o traductor propõe 10 estâncias para substituir
as duas ultimas (91 e 92) do canto V., o andou nisto avisado
porque se-exquecèra em occasião opportuna de traduzir as estâncias .
91—98 do referido canto. D'ésta sorte passaram aquellas duas a.
ter a numeração exacta de 99 e 100.
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E' conveniente observar também que o traductor aproveitou
o ensejo para corrigir alguns versos d'éstas duas ultimas oitavas.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

128) Die Lusiade das Camoens. Aus dem Portugiesischen
in deutsche Ottavereime übersetzt.

Leipzig, in ãer Weiãmannischen Buchhanãlung. 1807. In-8.°,
de XXXII—398 paginas e mais uma folha innumerada com a
Errata.

Na pagina do titulo traz as armas de Portugal. Depois do
titulo vem: — Vorrede, em que os traductores Friederich Adolph
Kuhn e Carl Theodor Winkler pertendem seja esta a primeira
traducção feita na lingua allemã, e que só depois de estar no prelo
é que appareceu o principio de outra versão na mesma lingua.—
Dedicatória ao conde Carlos Bose. — Eínige Notizen zu ãem Leben
ães Camoens. — Lusiade, em oitava rythma. — Anmerkungen, notas
sobro os dez cantos do poema.—Termina o volume com a errata
« Druckfehler ».

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

129) Primeiro canto dos Lusiadas de Camões. Com nova
versão allemã de R.

Hamburgo. Na Livraria ãe Freãerico Perthes. (1808). In-16.%
de 1 fl.—74 paginas, contendo na 74.a (innumerada) breves no-
tas.

Antes do titulo portuguez se-vê um outro allemão impresso
em papel azul: « Probe einer neuen Uebersetzung der Iiusiade des Ca-
mões. Hamburg bey Friederich Perthes. »

No verso da folha do titulo em portuguez se-acha a seguinte
indicação: «Impresso por F. H. Nestler. »

O exemplar traz de um lado o texto portuguez, e de outro
a vereão allemã também em oitava rythma.

(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

130) Die Lusiade des Camoens. Aus dem Portugiesischen
in Deutsche Ottavereime übersetzt.

Wien, 1828, Geãruckt und verlegt bey Chr. Fr. Schaãe. 2 to-
mos em um volume in-16.°

22
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E' esta a segunda edição da traducção do F. A. Kuhn c de C.
T. Winkler.

O primeiro tomo, com XXII—174 paginas, comprehende: I.
Vorrede, subscripto por F. A. Khun e C. T. Winkler. IL Einige
Notizen zu dem Leben des Camoens. III. Lusiade, os cinco primei-
ros cantos do poema.—Anmerkungen.

O segundo tomo, com 158 paginas, contem: I. Os cinco ul-
timos cantos do poema. II. Anmerkungen.

Nesta edição não vem a dedicatória ao condo Bose, nem a
Errata no fim do volume.

Quanto ao texto se-limita a reproduzir o da edição do 1807,
in-8.°, corrigindo apenas os erros typographicos, que naquella es
caparam.

Esta reimpressão passou despercebida ás investigações do snr.
visconde e Innocencio da Silva. Ella também não existia na col-
lecção Adamson, como sc-deprehende da lista que accompanha a
traducção do Quillinan,—London, 1853.

(Ex libr. João E. G. Eebello da Fontoura.)

131) Die Lusiaden des Luis de Camoens. Verdeutscht
von J. J. C. Donner.

Stuttgart, bei Christian Wilhelm Loflunã, 1833, in-8.°, de XVI
—416 paginas e mais uma folha innumerada com a Errata.

No verso da folha de rc sto se-lê esta indicação: Druck von W.
Hasper in Carlsruhe. »

Seguem-se : — Dedicatória ao rei Guilherme de Wurtemberg.
— Vorrede.—Die Lusiaden, em oitava rhythma.—Anmerkungen.—Dru-
ckfehler.

Esta primeira edição da traducção do professor Donner é im-
pressa em bellos characteres romanos.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

132) Sonette von Luis Camoens. Aus dem Portugiesischen
von Louis von Arentsschildt.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1852, in-12.°, de XX—288 paginas.

No fim da ultima pagina vem esta indicação: Druck von F.
A. Brockhaus in Leipzig.

O volume contem: Inhalt (Indico).— Leben des Dichters (Vida
do poeta).—Traducção de 284 sonetos.— Breves notas om numero
de 14.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)
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133) Die Lusiaden des Luis de Camoens. Verdeutscht
von J. J. C. Donner. Zweite Ausgabe.

Stuttgart & Sigmaringen. Verlag von H. W. Beck. 1854,
in-8.°, de XVI;—416 paginas e mais uma fl. innumerada com a
Errata.

E' a mesma edição de 1833, com simples mudança da folha
de rosto. Os dous exemplares, em tudo o mais. conferem poncto
por poncto, e o que é notável, nos próprios lapsos typographicos
indicados na Errata de um e outro. E' pois falsa a indicação de
Zweite Ausgabe exarada no titulo.

(Ex libr. S. E. G. Eebello da Fontoura.)

134) Die Lusiaden. Epische Dichtung von Luis de Camões.
Nach José da Fonseca's portugiesischer Ausgabe im Versmaasse des
Originais übertragen von F. Booch-A'rkossy. Mit den Biographen
und Portraits von Camões und Vasco da Gama.

Leipzig, Arnolãische Buchhanãlung. 1854, in-16°, de LXXXVIII
532 paginas.

No fim do volume vem a seguinte indicação: Druck von Breit-
kopf und Haertel in Leipzig.

Antes do titulo o retrato de Camões gravado por Laemmcl.
Depois do titulo: I. Dedicatória Sr. Majestàt dem Koenige der

Sachsen Friedrich August. II. Voncort des deutschen Herausgebers. III.
Kritische Einleitung zu den Lusiaden von Barreto Feio und G.
Monteiro. IV. Luis de Camões, Not. sobre sua vida, com os sonetos
de Tasso, Diogo Bernardes e a ode de Francisco Manuel a Camões.
V. O retrato de Vasco da Gama gravado em madeira. VI. Vasco
da Gama und seine Fahrt nach Indien. VII. O poema em oitava
rhythma. VIII. Erlãuterungen.

Do Panorama, 1855, n. XXIV, vol. IV, serie III, pag. 229,
transcreve o sr. v. de Juromenha a seguinte noticia relativa a esta
versão: «Consta-nos que á obra do Sr. Booeh falta a elegância e o
mimo de linguagem o do versificação quo distingue a versão do
Sr. Donner: em compensação porém é do uma fidelidade o correcção
escrupulosa, o que lhe dá sobre aquella uma vantagem immensa. »

A edição é nitida.

Hollandezã;

135) De Lusiade van Louis Camoens; Heldendiçht in X
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Zangen. Naer het fransch door Lambartus Stoppendaal Pieters
Zoon.

Te Midãelburg, by Willem Abrahams. En te Amsterdam, by G.
Warnars. 1777, in-8.°, de 2 fls.—XXIV—405 paginas.

No meio da pagina do rosto uma gravura allegorica de L.
Brasser. Depois do titulo: Dedicatória em verso—Aen Zijne Excel-
lentie den Ileere Johan Adriaan van ãe Perre <£*. II. Voorbericht van
den neãerdiiitschen Verta der, onde se-diz que até então não havia
traducção alguma d'este celebro poema na lingua hollandeza, e que
se-lisongea o traductor, quo esta feita sobre a traducção franceza
de 1776, por fraca quo soja, será bem recebida pelos seus concida-
dãos. III. Het Levenvui Camoens. IV. De Lusiade. V. O poema, com
argumentos o gravuras no principio o notas no fim de todos os
cantos. VI. Voornaeme Verbetcringen.

(( Esta versão, diz o sr. v. de Juromenha, feita sobre a do Her-
milly e La Harpe, é hoje quasi ignorada. Mr. Ab. des Amoreo Vander
Hoevon a avalia por esta forma: Esta traducção feita sobre a
franceza, publicada om Paris no anno do 1776, não podia do modo
algum dar uma idéa equivalente das bollczas do original; parece
ter somente aspirado ao merecimento da fidelidade littoral, sem
comtudo subir á elevação que, em uma lingua como a hollandeza,
so podia esperar, mesmo sem o soccorro da i'ima ou do verso. »

Polaca:

136) Luzyada Kamoonsa czyli odkrycie Indyy Wschodnich.
Poema w piésniach dziesieciu Przekladania. Jacka Przybylskiego.

w Krakowie 1790. w. Drulcarni Antoniego Grebla. In-8o, de 4
fls. inn.-351 paginas.

Esta edição polaca comprehende: Dedicatória em verso Do I.
W. 1. X. Ai/ama Stanislawa Naruszewicza Bi&hupa Luckiego.—Os
Lusiadas em verso com argumento no principio de todos os cantos:
— No fim do poema vem: Noty historyczne do Luzyady, e Omylki
Drulcarskie Znacznieyze.

(E. libr. J. E. G. Kebello da Fontoura).

Dinamarqueza:

137) Luis de Camoens's Lusiade, oversat af det Portugisiske
ved H. V. Lundbye, forhenwoerende Consulatsecretair og Chargé
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d'AíFaires i Tunis. Kjobenhavn. Trykt hos N. G. F. Christensens
Enke. 1828—183Q, 2 tomos em um vol. in-8.°

O primeiro tomo, com XX—212 paginas, contem: Forerindring.
—Luis de Camoens's Biographie.—O poema, em oitava rhythma até

fim do canto V, sendo cada um accompanhado de suas respectivas
notas.

O segundo tomo, com 1 fl.—214 paginas, contem os cinco
últimos cantos do poema egualmento accompanhados de notas.

O sr. v. de Juromenha descreve esta traducção dinamarqueza
de modo muito incompleto. A julgar pelo quo elle diz, seriamos
levados a crer que ha duas edições d'esta traducção: a que pos-
suimos e aqui se descreve de Kjobenhavn, 1828—30, 2 tomos em

vol. in-8.0, e a que elle descreve de Kopenenhagen, 1828, 2 vol-
in-8.°, com outras pequenas variantes no titulo.

Parece-nos entretanto provável quo as dietas variantes não
sejam sinão resultado de infiel transcripção do titulo ou, melhor
ainda, de infleis informações recebidas.

(Ex. libris J. E. G. Rebollo da Fontoura).

Suecas:

138) Lusiaderne. Hjeltedikt af Luis de Camoens. Oefversatt
fran portugisiskan, i originalets Versform, af Nils Lovén.

Stockholm, tryckt hos L. J. Hycrla, 1839, in-12.°, de 3 fls. inn.—
224—XVI paginas.

Esta primeira edição da traducção de Lovén comprehende:
Foeretal (Prefacio) :— O poema cm oitava rhythma.—Anmãrkningar
(Notas):

(Ex. libr. J. E. G. Rebello da Fontoura).

139) Lusiaderne. Hjeltedikt af Luis de Camoens. Oefversaet-
tning fran Originalet pa dess versslng af Carl Julius Lénstroem.
Foersta Sangen. In-8.° de 2 íf. inn.—22 pag. e mais 1 fl. inn., no
fim da qual se-lê esta indicação:

TJpsala, Leffler Sebell, 1838.

Traducção sueca em oitava rhythma do primeiro canto dos
Lusiadas.

(Ex. libr. J. E. G. Rebollo da Fontoura).
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140) Lusiaderne. Hjeltedikt af Luis de Camoens. Oefversatt
fran portugiskan, i originalets Versform, af Nils Lovén. Andra
omarbetade o<*h med de fyra sista sangerna tilloekta upplagan.

Lunã, tryckt pa C. W. K. Gleerups Foerlag, uti Berlingska Bok-
tryckeriet. 1852, in-12." gr., de 1 fl.—IV—400 paginas.

Traz: Foerord (um prefacio).—O poema cm oitava rhythma.—

Anwiiikningar (notas).

(Ex. libr. J. E. G. Eebello da Fontoura).

Polyglotta:

lUt)' Ignez de Castro Episódio extrahido do canto terceiro
do poema épico Os Lusiadas de Luiz de Camões. Edição em qua-
torze línguas.

Lisboa Imprensa Nacional 1873. In-fol., de 46 folhas innume-
radas, contendo um quadro com o nome dos traductores e com a
data e logar das edições* e em seguida a este quadro as tra-
ducções.

Eica edição, impressa em superior papel.
Antes da folha do titulo comprehende: I. Uma folha com as

seguintes palavras: Luiz de Camões Episódio de Ignez de Castro ex-
trahido do canto terceiro do põem i épico Os Lusiadas. II. Outra
folha com estas palavras: Ignez de Castro. III. Outra folha, tendo
na pagina de rosto uma como moldura verde c rosa, e, no centro,
esta dedicatória impressa com tincta azul: A' Bibliotheca Nacional
no Rio de Janeiro Offerece a Imprensa Nacional de Lisboa 1874. IV
O retrato do Camões copiado do de Gérard, e grav. por. J. P. de
Souza.—V. O Episódio.

Esta impressão é um precioso specimen dos mais bellos trabalhos
da Imprensa Nacional de Lisboa, e como tal figurou e mereceu
altos louvores na Exposição Universal de Vienna em 1873.

Jfaãa de áfalda/i/ia da ^.ama.

(Continua.)


