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A Collecção Camoneana
DA.

BIBLIOTHECA NACIONAL

OATALOaO.

[ Continuação (*) ].

Obras relativas a Camões.

142) Apologia em qve dcfemde Ioam Soares de Brito a

poezia do principe dos poetas dTIespanha Luis de Camoens no

cantu 4 da est. 67 a 75 e canto 2 est. 21. E responde a censura

de hum critico d'estes tempos. A Ioam Rodrigues de Sá de Meneses

Cavalleyro da ordem de Santiago, Camareyro mór d'el Rey D.

Ioam o IV. N. S. Filho primogênito do Conde de Penaguião, o

herdeyro de sua Casa &c.

Em Lisboa. Na Officina ãe Lourenço de Anveres (sic). No anno

de 164.1, o I. da Restauração de Portugal.

In-4.° de 16—61—3 folhas, sendo as primeiras e as ulti-

mas numeradas, e as outras numeradas de um só lado.
Em nosso exemplar, todas as palavras, desde Apologia até

tempos, da folha do titulo, o as primeiras das trez paginas seguin-

tes, são escriptas á mão.
Além do titulo, comprehende:

I. Trez epigraphes extrahida-. de Cicoro, Arnobio o Apuleio.

(*) Continuação da pag. 358 do vol. II.
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II. Licenças para a impressão, as quaes occupam duas pa-
ginaa.

III. Um retrato bem gravado de Camões. Representa o poeta
cm meio corpo, tendo na mão esquerda um livro o na direita a
penna, o cm volta a seguinte legenda:

Mansura per cevum. Fatorum Comitês.
IV. Fe Theatro Lutitani.ce literário, mox ex/at lendo, Ioannis

Soarez de Brito. E' um artigo Ipiographico dc Camões.

V. Uma gravura roprosentando o escudo das armas dos Sãs,
o cm volta esta inscripção:

Dignum virtus inoextt honorem.
VI. Charta dedicatória a d. João Rodrigues de Sá dc Me-

c_>

nozes, datada de 15 de Agosto de 1641.

VIL Panigyris ad Amplissimim Donitnvm loannem Roderic'um
de Sá Memsium. <£-. Este panegyrico, segundo os mais auetoriza-
dos bibliographoa, foi composto polo jesuita Lourenço d'Aguilar.

VIII. Duas chartas: uma do Sá dc Menezes a Diogo de
Paiva do Andrade, o outra de Andrade a Sá do Menezes.

IX. A qvem ler.

X. Apologia. Esta Apologia occupa as folhas numeradas, isto
é, do ff. 1 a 61.

XI. A quem leo.

XII. Proiebtatio autoris.

XIII. Sonetos e versos cm louvor do auctor.

Sabe-se pelo- que diz João Franco Barreto na sua Orthographia
a pag. 203 e 309, citado por Innosencio da Silva a pag. 40, vol.
4." do seu Diccionârio, que esta Apologia foi escripta contra um
Licenceado, por nome Manoel Pires dc Almeida.

São já muito raros os exemplares d'esta obra.

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

14-3) Oitava de Luis de Camocns. Deu signal a trombe ta
castelhana. Glozada pello doutor Antônio Barbóza Bacellar, a

glorioza victoria do Canal. Em 8. de Junho de 1G63, Sendo Go-
vernador das Armas da Provincia do Alemtej*o, Dom Sancho Ma-
noelj Conde de Villa-Flor.



Lisboa, na Officina ãe Henrique Valente ãe Oliveira, Impressor

de JS. Magestade. Anno de 1663.

In-4.0 de 4 ff. inn.
O nosso exemplar faz parte da collecção:—«Noticia dos

sucessos militares entro as Armas Portuguezas, c Castelhanas.

Reynando em Portugal o Sereníssimo Montircha D. Affonso VI.

Collogida por Diogo Barboza Machado. »
Vido sobre a mesma glosa Innocencio da Silva, vol. 1." pag. 91.

144) Triunfo das armas portvgvezas, deduzido de vários

versos do insigne poeta Lvis de Camoens Glosados, & reduzidos ao

intento por Andre Rodrigues de Mattos, dedicado ao Excellcntis-

sirao Senhor D. Lvis de Sovsa e Vasconcellos, Conde de Castel-

Melhor, escrivão da puridade dcl-Rcy Nosso Senhor, &.

Lisboa. Com iodas as licenças necessárias. Na Officina de An-

tonio Craesbeeck ãe Mello. Anno 1663.

In-4.° de 8 ff. inn.
No verso da, folha de rosto traz a dedicatória o duas licenças

para a impressão, a primeira datada de 18 o a segunda de 20 do

Julho do 1063. Segue-se a Glosa, tendo os versos dos Luziadas

ao lado as indicações do logar do poema, dondo foram extrahidos.

Nosso exemplar faz parte da Collecção: « Noticia dos sucessos

militares entre as Armas Portuguesas, e Castelhana*. Reynando

em Portugal o Sereníssimo Monareha D. Affonso VI. Collogida

por Diogo Barboza Machado... »

145) Bibliotheca Lusitana Histórica, Critica, e Cronológica.

Na qual se comprehende a noticia dos autiiores portugueses,

e das obras, que compusorão desde o tempo da promulgação da

Ley da Graça até o tempo prezente. Offerecida à Augusta Ma-

gestado de D. Juaõ V. Nosso Senhor por Diogo Barbosa Machado

Ulyasiponense Abbade da Parochial Igreja do Santo Adrião de

Sever, e Acadêmico do numero da Academia Real. Tomo I.

Lisboa Occidental, na Officina ãe Antônio Isidoro ãa Fonseca.

M.D.CC.XXXXI. Com todas as licenças necessárias.

In-fol. de 39 ff. inn. e 767 pag.
Idem. T. II. Ibi: na Off. de Ignacio liodrigues. M.D.CC.XLVIT.

In-fol. de 4 ff. inn.-926 pag.-l f. inn. eom as erratas emendadas.
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Idem. Tomo III. Ibi. Ex eaã. typ. M.DCCLII.
In-fol. de 798 pag. e 1 f. inn. com as erratas.

Idem. Tomo «IV. Ibi, na Of. Patriarcal ãe Francisco Luis
Ameno. M.DCC.LIX.

In-fol. de 3 íf. inn.-721 pag. e 2 ff. inn. com a correcção dos
erros do auctor e da impressão incluídos nos 4 tomos.

Todos os volumes teem o titulo impresso a duas tinctas. O
primeiro traz o retrato do auctor.

iSTo terceiro tomo, de pag. 70 a 76, vem um extenso artigo
sobre Camões, accompanhaio de uma biographia do poeta e de
uma relação das differentes edições, tradurções e escriptores, que
escreveram sobre elle e.suas obras, ou a elle se-referiram com
louvor.

Em cacfâ um dos artigos relativos a estes escriptores o auctor
tracta mais por menor esta matéria.

Accrescenta o sf_r. visconde, que é para sentir, que Barboza
Machado nos não desse noticias mais circumstanciadas dos dous
manuscriptos que se achavam na livraria do conde do Vimieiro,
os quaes continham poesias inéditas do nosso poeta, e dos auto-
graphos de Faria e Souza.

146) Camões defendido; e o editor da edição de 1779, e o
censor deste julgados sem paixão em huma carta dada à luz por
Patrício Alethophilo Misalazão (D. José Valério da Cruz).

Lisboa. Na Regia Oficina Typographica Anno M.DCC.LXXXIV.
Com licença ãa Real Mesa Censoria.

In-8.° peq. de 48 pag.
A edição do p. Thomaz José de Aquino, publicada no anno

de 1779, posto que não exempta do alguns graves defeitos, adqui-
riu todavia bastante celebridade, e tanto esta primeira, como as
que logo se-seguiram, oxhauriramse rapidamente. "

O p. José Clemente, presbytero da Congregação do Oratório
de Lisboa, sem gosto para a poesia, e sem possuir ao menos os
mais elementares conhecimentos das regras de metrifieação, mas
excessivamente ousado, se-abalançou a fazer d'aquella primeira
edição do 1779 uma censura desabrida e de todo o poneto infun-
dada.

Isto dou occasião ao apparecimento do grande numero do
¦ 'y opusculos em defeza do p. Thomaz de Aquino. Entre elles está



este de d. José Talerio, justamente reputado pelos litteratos, como
um bom trabalho de philologia e de judiciosa critica.

147) Discurso crítico, em que se defende a nova edição da
Lusiada do grande Luiz de Camões, feita no anno de 1779, ^a§
aceusações que contra ella publicou o Author da Carta de hum
Amigo a outro, &c.

Lisboa: na Officina ãe Simão Thadãeo Ferreira,- anno ãe
M.DCG.LXXX1V. Com licença ãa Real Mesa Gensoria.

In-8.° peq. de 105 paginas.
Na pag. 106, que não está numerada, vem a est. LXV, do

canto XII, no poema Ulysipo do Souza de Macedo, a qual assim
termina:

Quem louvará Camões, que elle não seja ?

Na pag. 107, também innumcrada, traz uma pequena Adver-
tencia ou errata.

A respeito d'este opúsculo (do p. Thomaz José d'Aquino)
Innocencio da Silva diz o seguinte:

« Para se formar idéa d'este assumpto, bastaria saber-se que
n'elle se allega e cita a cada passo a edição de Manuel de Lyra
do 1584 (a primeira adulterada o desfigurada em centos de vorsos,
segundo so crê, pelos jesuitas) como um modelo d© exactidão, e
como concordando em tudo com as de Paria e; Craesbeeck em
1609!!! Não se pode abusar mais despejadamente da credulidado
do publico. »

Kealmente, Innocencio da Silva tem razão, pois são estas as

próprias palavras do auctor, á pag. 11 e 12 do seu Discurso Cri-
tico :

« A's duas Edições do Faria, e Crasbeeck de 1609, ainda a

pezar do empenho com quo o senhor Orthographo pretende con-
fundir o baralhar as cousas, devo também agora ajuntar terceira
de não menor merecimento, a qual tenho presente, por ma com-
municar o mesmo novo Editor, e he a de Manoel de Lyra feita
em Lisboa no anno do 1581, cinco annos depois da morte do Poeta.
Delia mo servirei nas oceasiões, para confirmar o que dizem as
duas, com as quaes em tudo concorda. »

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoi
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148) Compêndio da vida de Luis de Camoens. Argumento
histórico dos Lusíadas.

In-32, de XXXVIII paginas.
Sem folha de resto.
Traz um retrato do poeta com estos versos:

Aquelle, cuja Lyra sonorosa
Será mais affamada que ditosa.

E' a intro lacção posta á fronte da edição do 0)im'>ra, 1800.

149) Reflexões criticas sobro o episódio de Adamastor nas
Lusíadas. Canto V. Oit. 39. em forma do carta. Author José
Agostinho de Macedo.

Lisboa: na Impressão Regia Anno ãe MDCCOXI. Com li-
cença.

In-8.° peq. de 34 paginas.
Depois do titulo vem: A quem quizer ler, o em seguida .as

Reflexões criticas debaxo da seguinte forma: '« Carta a Atico.»
Esto opusculo provocou uma resposta do fr. Francisco do

S. Luiz. (Vide o n.° 164).

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

150) Gama, poema narrativo, author José Agostinho de
Macedo.

Lisboa, na Impressão Regia. 1811. Com LÂcenfã ãa Mesa ão
Dezembargo ão Paço. Vende-se na Loja de Desiãcrio Marques Leão
no largo ão Calhariz, N.° 12.

In-8.° peq., de XVI—266 paginas.
Contém: de pag. III a XV um Discurso preliminar, em que o

poeta explica a razão do sou commottimonto; á pag. XVI (inn.)
uma advertência do editor; de pags. 1 a 7 — A Luiz de Camões
ode pindirim (a qual se não encontra em outra parte, diz Inno-
concio), e emfim do 9 a 263 os dez cantos do poema.

151) O doutor Halliday em Lisboa impugnado até á evi-
dencia. Carta do professor - régio Antônio Maria do Couto a
hum seu amigo. Lisboa, na Offic. ãe Joaquim Roãrigues ãAnãraãe



11

Rua ãos Sapateiros N. 11. 1812. Com Licença ãa Meza ão Dcscmbargo
ão Paço.

In-8.° peq. de 30 pp.
E' respost aao opúsculo do José Agostinho - Eeflexões criticas &

152) Carta de Manoel Mendes Fogaça, em resposta á que
lhe dirigio Antonio Maria Couto, intitulada — O Doutor Ilalliday
em Lisboa, impugnado até á evidencia.

Lisboa: na Impressão Regia: 1812. Com licença.
In-8.° peq. de 56 paginas.

Nesta, como em muitas outras obras do p. José Agostinho do
Macedo, transluz sua idéa fixa do abater o grande merecimento
do Camões o do seu immortal poema.

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

153) Resposta aos dois do Investigador Portuguez em Lon-
dres, que no caderninho VIIT, a paginas 510 atacao, segundo o
costume, o poema Gama. Por José Agostinho de Macedo.

Lisboa : na Impressão Regia Anno 181?. Com licença.
In-8.° peq. de 64 paginas.

O exemplar contem: Proemio, a Resposta, o no fim algumas
notas.

José Agostinho de Macedo, para defender o seu poema das
acres censuras quo lhe-fôram feitas, se-oecupou muitas vezes nesta
resposta eom cs Lusíadas do grande Camões.

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

154) Exame critico do novo poema épico intitulado o Gama

que ás Cinzas, e Manes de Luiz de Camões, Principe dos Poetas,

dedicão, como em desaggravo, os antigos Redactores do Correio da

Peninsula, João Bernardo da Rocha, e Nuno Alvares Pereira Pato

Moniz.

Lisboa, 1812. Na Oficina ãe Joaquim Roãrigues à"Anãraãe.

rua ãos Sapateiros N.° 11. Com licença ãa Ilesa ão Desembargo

ão Paço.
In-8.° peq. de 85 paginas (as 7 primeiras innumeradas).

No verso da folha de titulo a seguinte sentença de Horacio:
« Nunc satis est dixisse: ego mira poomata pango. »
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B, logo depois uma Dedicatória ás cinzas de Camões o um
Prólogo.

No fim do volume, em uma pagina innumerada, traz esta
advertência:

« Adverte-se que hirá sahindo por folhetos a analyse mais
circumstanciada de cada hum dos Cantos do mesmo Poema, com-

parados com os do immortal Camões. »
(Ex libr. J. E. Gr. Kebello da Fontoura.)

155) O Exame Examinado, ou Resposta aos Senhores Ba-

chareis João Bernardo da Rocha, e Nuno Pato Moniz. Por José
Agostinho de Macedo.

Nós te pagamos, ai com que abunãança!....

Bacharel João Bernardo,
Soneto aos annos, &c.

Lisboa: na Impressão Regia. Com Licença. 1812.
In-8.° peq. de 100 paginas e mais uma folha innumerada com

o seguinte annuncio: Livros que se vendem na rua Augusta.

Entre o titulo e o Exame traz:

Epistola dedicatória aos Snrs. B." João Bernardo da Boiha e
Nuno Pato Moniz. Em seguida a esta epistola uma Advertência.

Neste opúsculo, como na charta dirigida a Antonio Maria
Couto, o p. José Agostinho, para se-defender, accusa a Camões.

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

156) O Oriente, poema de José Agostinho de Macedo.

Lisboa: na Impressão Regia. Anno ãe 1814. Com Licença.
2 tomos em 1 volume in-8.°

Primeira edição d'este poema.
O primeiro tomo traz antes do titulo o retrato do auctor

gravado por D. J. Silva. Depois do titulo: Dedicatória A' nação

portugueza. — Discurso preliminar, em que censura acre e injusta-
mente a C^taões, a poncto de dizer que nos Lusíadas tudo é mau,
excepto o que é copiado de outros escriptores!

Segue-se um retrato de Vasco da Gama grav. por José Joa

quim Marques, e depois o poema.
Consta o primeiro tomo de 247 paginas.
O segundo, com 238 pag. e uma folha innumerada com as

Erratas, comprehende os septe últimos cantos do poema.
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E' sabido quo o Oriente foi composto com a ousada intenção

de supplantar os Lusiadas. Dizer quo a não conseguio seria ocioso.

Todos os bons engenhos portuguezes são unanimes em reputal-o

muito inferior aos Lusiadas. e censuram severamente ao p. J. A.

do Macedo polo modo porque fala de Camões e do seu immortal

poema.
Vide v. de Juromenha, vol. 1." pag. 367. Innocencio Francisco

da Silva vol. 4.° pag. 185 do seu Diccionario.

Neste mesmo Diccionario, vide: Nuno Alvares Pereira Pato

Moniz, Antônio Maria do Couto, Francisco P.oque de Carvalho

Moreira e Eaymundo Manuel da Silva Estrada.

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

157) Breve Analyse do novo poema, que se intitula Oriente:

por hum amigo do publico (Antônio Maria do Couto).
Quod fuit in pretio, sit nullo denique honore.

Lucret. Liv. 4.

Producção XXXV.

Lisboa. M.DCCCXV. Na Nova Impressão ãa viuva Neves e

Filhos. Com licença ãa Mesa ão Desembargo ão Paço.

In-8.° peq. de 28 paginas.
No verso da folha de titulo uma Advertência. — Segue-se uma

dedicatória a Luiz de Camões e logo depois a Analyse.

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

158) Manifesto critico, analytico, e apologetico: em que se

defende o insigne vate Luiz de Camõs (sic), da mordacidade do

discurso preliminar, que precede ao poema Oriente; e se demons-

trao os infinitos erros do mesmo poema.
Uno actu muitos offendit.

Plat.

Lisboa, na Impressão ãe J. F. M. ãe Campos. 1815. Com li-

cença da Mesa ão Desembargo ão Paço.

In-8.° peq. de 104 paginas, mais uma folha innumerada com

um NB. e a Emenãa.
Antônio Maria do Couto, no Proemio, nos-diz qual seja o

plano d'esta sua obra*. «Para não confundir os objectos, dividirei

este manifesto em duas partes; na primeira combaterei o antedito
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discurso preliminar; na segunda analyzarei o Poema = Oriente —
o o Publico instruído decidirá se tenho rasão. »

Diz Innocencio da Silva que um exemplar tinha dentro um se
gundo frontispicio, que sc-via ter sido separadamente impresso, o
depois reunido á obra, intitulado : Analyse do faoanhudo poemaOriento, dado á luz por Antonio Maria do Couto. Producção
XXXVI. Lisboa, 1-814.

O nosso exemplar não traz este segundo frontispicio.

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

159) A Analyse analysada. Resposta a Couto, por José
Agostinho de Macedo.

Lishoa, na Impressão Regia. Anno 1815. Com Licença.
In-8.° peq. de 54 paginas.

2\o verso da folha do titulo esta epigrapho: Manha do Açou
que. Segue-se um Prólogo e depois a Analyse.

De folhas 41 a 54 vem como appendico o seguinte : Joaquim
José Pedro Lopes, Redactor da Gazeta de Lisboa, ao Sr. Antonio
Maria do Couto, S. D.

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

160) Carta ao Sr. Antonio Maria do Couto, na qual se dá
breve, seria, e terrainante resposta ao Manifesto, em que pretende
mostrar os erros do Poema Oriente, e defender os das Lusíadas.
Por Joaquim José Pedro Lopes.

Lisboa: na Impressão Regia. Anno 1815. Com licença.
In-8.° peq. de 31 paginas.

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

161) O Couto. Por José Agostinho de Macedo.
Mais lhe yalia não ter nascido !! 1

Lishoa: na Impressão Regia. Anno 1815. Com licença.
In-8.° peq. de 151 paginas.

E' uma resposta á obra de Antônio Maria do Couto intitu-lada: Regras-da Oratória da Cadeira, applieadas a uma Oração deJosé Agostcnho, recitada, em S. Julião a 22 de Junho de I8I4.
Kcsta resposta á critica de Couto o P. José Agostinho se-re-fero freqüentemente a Camões e aos Lusíadas.
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A' pag. 109 vem em forma de appendice o seguinte: Caria ao

Sr. Antonio Maria do Couto, Professor que ensina Grego aos seus

discípulos. Por Joiquim José P-sdro. Lopes, Redactor da Gazeta de

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

162) Exame analytico e parallelo do poema Oriente do R.rto

José Agostinho de Macedo, com a Lusíada de Camões. Por Nuno

Alvares Pereira Pato Moniz.

Lisboa, na Typografia Lacerãina. Anno M.DCCC.XV. Com

Licença ãa Meza ão Desembargo ão Paço.

In-8.° de VII—355 paginas, e mais 1 innumerada com a

Errata.
Para responder a esta critica, diz Innocencio da Silva, publi-

cou José Agostinho o Espectador portuguez, quo durou dous annos;

trazendo om todos os números o artigo obrigado Pato, no qual
dizia ello ir desfiando o parallelo aos bocadinhos, o provocando com

seus attaques o insultos possoaos novas represálias de Pato no

Observador portuguez, até serem ambos os periódicos supprimidos

por ordem do governo.
(Ex libr. J. E. G. Rebello da Fontoura.)

163) Nova Castro, tragédia. Por João B.iptis.a Gomes.

Terceira edição, correcta e angmentada.

Lisboa: na Impressão Regia. Anno 1815.

In-8." de 114 paginas com uma estampa gravada por A. I.

Quintos.
Traz no fim, cm uma folha innumerada, um annuncio de

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

164) Apologia de Camoens contra as Reflexões Criticas do

P. Jozé Agostinho de Macedo sobro o episódio de Adamastor no

Canto V. dos Lusíadas.

Em Santiago: na Oficiai Tipojrafua ãe D. Joam Molães.

Anno ãe 1819. Com as licenças necessárias.

In-4.0
Esta obra é de fr. Francisco dc S. Luiz, Patriareha de

Lisboa.
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No verso da folha do titulo traz um Conto de Boccalini cit.
por Addisson no seu dise. sobro o Põem. de Milt.

Segue-se o Prólogo, e logo depois a Apologia.
Contem o exemplar 5 ff. inn. — 64 paginas.
Foi reimprossa em Lisboa, 1840, 8.° gr., também sem o nomo

do auctor.

165) Breve Resposta á critica da Nova Edição dos Lusia-
das publicada em 8.° neste anno, por Firmino Didot, e coHforme
em tudo á que em 4.° deo á luz, em 1817, o Ill.mo e Ex.mo S.nr
D. J. M. de Souza-Botelho : a qual critica appareceo no 4.° volume
dos Annaes ãas Artes, ãas Sciencias e ãas Letras publicados em
Pariz.

Virtutis veras custos rígidos quo satelles...
Horat, Ep.

Por Bento Luiz Vianna.
Paris. Na Officina ãe P. N. Rougeron. 1819.
In-8.° de 36 paginas.

A critica a que so-refere esta resposta foi escripta pelo me-
dico Francisco Solano Constando.

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

166) Censura das Lusiadas. Por José Agostinho de Ma-
cedo.

 Tolluntur in ai tum,
Ut lapsu graviore ruant.

Claud.

Lisboa: na Impressão Regia. Anno 1820. Com Licença.
2 volumes in-8.° pequeno.

O primeiro volume, com uma Introducção logo após o titulo,
contem 295 paginas e 1 innumerada com o índice.

O segundo volume contem 271 paginas e 1 innumorada com
o índice e um NB.

Talvez nem um outro livro tonha provocado no mundo litte-
rario tantas reclamações ou tantos protestos como a « Censura dos
Lusiadas » do p. José Agostinho do Macedo. Os mais robustos
talentos, as maiores glorias da litteratura, quer nacional, quer ex-
trangeira, se-levantaram a uma só voz contra a obra da temeri-
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dacfe, o? afixaram-na, á contemplação das gerações vindouras, como

tristíssimo corpo de delicto do orgulho, da presumpção e arrogan-
cia do seu auctor.

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

167) Memória histórica' e critica acerca de Luiz de Camões,
e das suas obras. Por Francisco Alexandre Lobo (Bispo de Yi-
zeu). Impressa no Tomo VIL Parte I. das Memórias da Acade-
mia Real das Sciencias de Lisboa.

Lisboa. Na Typografia da mesma Academia. 1820. Com licença
de Sua Magestade.

In-fol. de 123 paginas.
Yem também impressa no tomo I. das suas obras—Lisboa, na

Typ. de José Baptista Morando, 1848, in-8.° gr. de XX—462 pa-

ginas.
(Ex libr. J. E. G. Kebello da Fontoura.)

168) Exame critico das primeiras cinco edições dos Lusiac
das. Por Sebastião Francisco de Mendo Trigoso.

In-fol. de 45 paginas.
Sem folha de rosto.
No fim do volume lê-se: « Impresso no Tomo VIII. Parte I.

das Memórias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. » E' de

1823.
(Ex libr. J. E. G. Kebello da Fontoura,)

169) Prefaçâo. Vida de Luis de Camões.
In-8.° de LXIX paginas, com o retrato de Camões.

Sem folha de rosto.

Tudo isto foi sem duvida tirado de algum dos exemplares da

edição de Hamburgo de Barreto Feio e Gomes Monteiro, e enqua-

dernado separadamente.

170) A morte de D. Ignez de Castro, Cantata por Manoel

Maria Barbosa du Bocage; a que se ajunta o episódio, ao mesmo

assumpto, do immortal Luiz de Camões.

Lisboa, na Typographia Rollandiana. 1824. Com licença da

Mesa do Desembargo do Paço.
In-8.° de 24 paginas.
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No verso da folha do titulo estes dous versos:

«As Pilhas do Mondego, a Morte escura
Longo tempo, chorando, memorarão.

Camões, Lusiad. Cant. 3.°.»

Seguem.se: Soneto a Ulina, o qual assim termina:

« Tu és copia de Ignez, encanto amado,
Tu tons seu coração, tu tens seu rosto....
Ah! Defendâo-te os Ceos de ter seu Pado. »

Logo depois a Oantata o o Episódio do grande Luiz de Camões,
á morte de D. Igntz de Castro.

De pag. 21 a 24, traz um annuncio do livros.
(Ex libr. J. E. G-. Eebello da Fontoura.)

171) Camões Ode do Cavalheiro Raynouard.... Traduzida
em verso portuguez por Francisco Manoel (Filinto Elisio) Vicente
Pedro Nolasco F. L.e Verdier correcta e annotada, dedicada a Sua
Magestade Elrei o Senhor D. João VI. Nosso Senhor pelo seu
humilde e fiel vassallo Heleodoro Jacintho d'Araujo Carneiro.

Lisboa: na Impressão Regia. 1825. Com Licença ãe Sua Ma-
gestade.

In-4.° de 2 ff. — 52 paginas; tendo na 53." innumerada a Er-
rata.

No verso da folha de titulo se-lê esta sentença de Horaeio :

 « Yos exemplaria Graeca
Nocturna versate manu versate diurna. »

assim traduzida, por P. Elisio:

« Os exemplares puros com nocturna
Diurna mão por vós sejam versados. »

Seguem-se: Dedicatória. — Prólogo.— Traducções, seguidas de
notas.

Diz. Innocencio Francisco da Silva:
« lia opinião do Snr. Conselheiro José Silvestre Eibeiro, que

inteiramente coincide com a opinião que eu formava acerca d'este
opusculo, desde que tive occasião de o ler, pôde considerar-se esta
obra como um bora trabalho philologico, de que os estudiosos que
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o consultarem tirarão grande proveito para adiantar os seus eo-
nhecimentos na lingua materna. Veja-se o artigo a que se allude
do Snr. José Silvestre Eibeiro, b_>. sua obra intitulada: Primeiros
Traços de uma Eesenha de Litteratura Portugueza. Tomo 1, pag.
315. »

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

172) Camões, poema.
Paris, na Livraria nacional e estrangeira, rue Mignon, n." 2,

faub. St. Germain. 1825.
In-12.°, de VII-1 fl. — 216 paginas e mais 1 innumerada com a

Errata.

No verso da folha precedente ao titulo lê-se: Imprimerie de
J. Mac Carthy, rue des Petites-Ecuries, n.° 47.

Primeira edição d'este notável poema, o qual, na opinião de
todos os entendidos, é uma das mais bellas producções do robusto
talento do visconde de Almeida Garret. Acham-se ahi elegante-
mente entrelaçados vigor de inspiração e sentimento, harmonia,
graça e correcção de metrificação.

Diz 0 snr. v. de Jurumenha acerca do mesmo poema:
« Ainda que este nosso tão celebre poeta não tivesse escripto

mais que este poema, e o seu drama Frey Luiz de Souza, estas
duas obras eram somente suficientes para O collocar no numero
d'aquelles homens exceptuados a quem a natureza dotou da mais
rasgada inspiração e da mais viva imaginação.»

Depois do titulo traz uma Advertência. — A esta segue uma
dedicatória Ao seu amigo M., e logo o poema. De pag. 195 a 216
acham-se interessantes e eruditas notas.

Este poema tem tido varias reimpressões.

173) A Estante do Coro, poema heroi-cómico, composto em
verso francez por Nicoláo Boileau Despréaux e traduzido em por-
tuguez verso a verso pelo Dr. Antônio José de Lima Leitão,
Lente de Pathologia e Clinica Médica da Escola Real de Cirurgia
de Lisboa: seguido da Ode a Camões feita em francez pêlo Sr.
Raynouard e posta em portuguez pêlo mesmo traductor.

Lisboa; na Imprensa Nacional. 1834- Com Licença.
In-12.° gr., de XI — 59 paginas e uma innumerada com um

NB. -e a Errata.

Y'*>
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De pag. 55 a 59 vem a traducção da Ode de Camões, prece-
dida de uma dedicatória em quintilhas A uma menina lisbonense
dotada de muito estro poético e de muita sisudêza.

A dedicatória traz á margem a data de 21 de Abril de
1834.

E_ta ode é a mesma que foi traduzida por Filinto Elysio e por
T. L. Verdier.

(Exlibr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

174) D. Ignez de Castro. Novella pela Condeça de Genlis,
traduzida do francez pelo D.r Caetano Lopes de Moura, natural
da Bahia, traductor das obras de Walter Scott, Cooper, &c. Or-
nada com estampas.

Paris, na livraria partugueza ãe J. P. Aittaud, 11, quai Vol-
taire. 1837.

In-120, de 2 ÍF.-243 paginas.
Traz o exemplar cinco vinhetas, e antes da folha de rosto, uma

gravura, representando a scena da coroação de d. Ignez de Castro,
e em baxo da gravura estes versos de L. de Camões:

« O caso triste e digno de memória
Que do sepulchro os homens desenterra
Aconteceo da misera e mesquinha
Que depois de ser morta foi rainha. »

JSfa verso da folha que precede a gravura se-lê esta indicação:
« Paris: impresso por Bourgogne e Martinet, rua Jacob SO.»

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

175) Apologia de Camões contra as Reflexões do P. José
Agostinho de Macedo sobre o episódio de Adamastor no Canto V.
dos Lusíadas.

Lishoa. Na Typographia ão Largo ão Contaãor Mór n.° 1. 1840.
In-8.° de 87 paginas.

Segunda edição do opúsculo n." 164.

176) Breves Reflexões sobre a vida de Luiz de Camões
escrita por M. Charles Magnin, membro do Instituto, no principio
da sua traducção dos Lusíadas. Por D. Francisco Alexandre
Lobo, Bispo de Viseu, Sócio da Academia Real das Sciencias, &c.

Lishoa. Na Typographia ão mesma Acaãemia. 1842.
In-fol. de 8 paginas.
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Este escripto do bispo de Vizeu vem também no tomo I das
suas obras.

E', como diz o sfir. v. de Jurumenha, uma resposta apológe-
tiea a algumas censuras que lhe-fez o Acadêmico francez.

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

177) Camões por J. B. de Almeida Garret. Terceira edi-

Lisboa. Na Imprensa Nacional. 1844.
In-8.° de XVII—291 paginas.

Depois da folha de rosto seguem-se: Prólogo.—Advertência.—
Prólogo (da primeira edição). = TJma charta do snr. José Maria do
Amaral, então ministro do Brazil na Rússia, dirigida ao auctor, e
dedicando-lhe a traducção que fez da ode de M.ue Pauline Flau-
gergues « A M. de Almeida Garrett sur son poeme du Camões. »

No exemplar vem o original francez com a traducção portu-
gueza ao lado.

Traz em seguida o poema, e, logo depois, as notas que come-
çam á pag. 209.

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

178) Os Amores de Camões e de Catharina d'Athaide; por
Madame Guatier (sic), traduzidos do francez por D. Maria Emilia
de Macedo.

Lisboa: Typ. de L. C. da Cunha. Costa do Castello N." 15.
1844.

2 tomos em 1 volume in-8.° peq.
Antes do titulo traz uma estampa lithographada, e em baxo

d'ella estas palavras: e o Amor amaldiçoando sua venda a
arrancará para misturar suas lagrimas com as da Pátria, e com os
sentimentos das Musas. »

Seguem-se: Noticia sobre Camões. — Os amores de Camões e de
Catharina d'Athaide.

O primeiro tomo consta de 2 ff. — XVI — 202 paginas; o se-
gundo de 215 paginas.

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

179) Parodia ao primeiro Canto dos Lusíadas de Camões.
Porto: Typographia da rua Formosa n.° 243. 1845.
In-8.° de XIII—37 paginas.

1.
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No meio da pagina do titulo uma lyra. Segue-se um prólogo,
no qual se-diz como foi composta esta parodia, se-dá uma ligeira
noticia biographica de seus auctores, e se-declara ser a primeira
impressão d'esta obra, que correu por muitos annos manuscripta.

Depois traz este segundo titulo :
« Festas Bachanaes: conversão do primeiro canto dos Lusíadas

do grande Luiz de Camões vertidos do humano em o de-vinho por
uns caprichosos auctores: 8. O LD.1 Manoel do Valle. Bartholomeu
Varella. Luiz Mendes de Vasconcellos. O Licenceado Manoel Luiz.

No anno de 1589. »
Segue-se uma Noticia de Francisco Soares Toscano, datada de

10 do Janeiro de 1619, na qual entre outras cousas, diz:
« O quarto e principal auctor foi o licenceado Manoel Luiz,

Bacharel; e este anno de 1619 vive com o Priorado de Terena.
Este foi o promovedor desta obra, e a fez quasi toda, ou o me-
lhor della.»

No fim d'esta noticia vem:
Soneto ao autor desta obra, e logo depois a parodia, precedida

de um argumento, também em oitava rhythma.

180) Revista Universal Lisbonense.
In-4.°

No vol. V. serie I, Julho—31—1845, pag. 66, vem sob o titulo
« Parte litteraria» o capitulo VI das « Viagens na minha terra »
pelo snr. João Baptista da Silva Leitão de Almeida Gerret, (vis-
conde de Almeida Garret). Este capitulo, como indica o seguinte
summario, é quasi todo relativo ao grande épico Luiz de Camões:
« Prova-se como o velho Camões não teve outro remédio senão mis-
turar o maravilhoso da mythologia com o do christianismo. —
Dá se razão, e tira-se depois ao p. José Agostinho. — No meio
d'estas disecções academico-litterarias vem o A. a descobrir que
para tudo ó preciso ter fé n'este mundo. — Diz se n'este mundo,
porque quanto ao outro já era sabido. — Os Lusíadas. Fausto e a
Divina-Comedia.—Desgraça do Camões por ter nascido antes do
romantismo. — Mostra se como a Styge e o Cocyto sempre são
melhores sitios que o Inferno e o Purgatório.»

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

181) Luiz de Camões Drama em cinco actos por L. A.
Burgain Membro do Conservatório Dramático, e autor dos dramas
Pedro-Sem, Três Amores, Amor de um Padre, &c. Approvado
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pelo Conservatório Dramático Brasileiro e representado em muitos
theatros tanto no Brazil como em Portugal. Quinta edição.

Rio ãe Janeiro em casa ãe Eduardo & Henrique Laemmert
Rua ãa Quitanãa, 77.

In-12.° gr., de 125 paginas. S. d. -
O exemplar comprehende: No verso da folha, que precedo

o titulo, um annuncio das obras de theatro de Burgain. — Depois
do titulo:

I. Parecer do Conservatório Dramático Brasileiro acerca do dra-
ma Luiz de Camões. Este parecer é datado de 27 de Dezembro de
1845.

Em uma nota dizem os editores que se tem tirado d'este drama
cinco edições:

1.* Typographia do Jornal do Commercio.
2.a Typ. da viuva Serpa (Bahia) contra-facc.
3.* Typ. do Despertador.
4.* e 5." Typ. Universal.
II. Epístola dedicatória (em verso) dirigida pelo autor á sua

cunhada a Snra. D. Maria Luiza Elvira Desrousseaux.
III. O drama em prosa.
IV. Em uma folha innumerada, um soneto em francez dirigi-

do a Camões pelo auctor, e no fim da pagina esta indicação: Bio
de Janeiro. Typ. Universal .de Laemmert, rua dos Inválidos, 61 B.

182) Eccos da Lyra Teutonica. Ou Traducção de algumas

poesias dos poetas mais populares d'Allemanha por José Gomes
Monteiro.

Porto: na Typographia ãe S. J. Pereira, praça ãe Santa The-
reza n. 28. 1848.

In-8.° de 4 ff.—237 paginas.
Depois do titulo, uma pequena introducção sobre a litteratura

allemã. — Dedicatória ao seu amigo Sebastião de Almeida e Brito.
— Segue-se a traducção dos poetas mais populares.da Allemanha,
taes como Schiller, Goethe, Lossing, Voss, Uhland e outros.

De pag. 103 a 130 vem o seguinte:
Camões. (Poema dinamarquez de Staffeldt.)

Que segredo tam alto e tam profundo,
Nascer para viver, e para a vida
Faltar-me quanto o mundo tem p:ra ella!

Cam. Canç. X.
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Depois das poesias traz um Appendix, no qual, entre outras,
vem uma nota relativa ao poema de Staffeldt. Nesta nota aprecia
o traductor o mérito do grande poeta portuguez, faz um rápido e
judicioso parallelo entre os escriptores modernos e os escriptores
gregos e latinos, e juncta uma resenha das traducções e obras de
imaginação, que dizem respeito a Camões.

183) Obras poéticas e dramáticas por Alexandre Monteiro.
Porto: Typographia ãa Revista, rua ãe St." Theresa, n." 3.1848.
In-8.° de 4 íf. — 191 paginas.

Depois do titulo vem a seguinte dedicatória:
« A' sua presada irmãa a Baroneza de Junqueira off. o

author. »
Segue-se um prólogo, no qual diz:
O assumpto apezar de nobre e grandioso, acho-o estéril para

hum drama — mas foi irresistível o desejo que tive de occupar a
minha imaginação com cousas do nosso Camões. Os seus manes
me perdoem o atrevimento. »

Segue-se até a pagina 83:
« Camões, drama em 4 actos. »
Diz I. F. da Silva, no vol. 1." pag. 39:
« O mesmo critico portuense, do qual já tenho citado por ve-

zes os juizos sobre o mérito dos escriptores seus patrícios, diz a
respeito d'este o seguinte: A. Monteiro é um poeta antes de arte
que de natureza; e essa arte sem coração, sem estro é geralmente
fria, embora o artista seja dos mais hábeis. — Os seus versos pee-
cam, pela maior parte, pela frouxidão ou pela aspereza; mas ainda
assim, se não fora a falta de enthusiasmo, podia pela legislação de
um grande mestre absolver-se-lhe o peccadilho da desharmonia do
rythmo.— Os seus dramas confirmam a existência de uma ver-
dade, de ha muito conhecida. A poesia dramática dá-se mal no
nosso solo, ou seja pela aridez, ou pela falta dos agrônomos. Como
quer que seja, ó indubitavel que nunca foi tão vasto o cultivo
d'esta espécie de poesia, que sáe as mais das vezes enguiçada. »
(Eevista Peninsular, tom. II, pag. 277.) — Eevista Universal Lis-
bonense, tom. VII, pag. 536.

184) Camões. Estudo historico-poetico; liberrimamente fim-
dado sobre um drama francez dos Senhores Victor Perrot, e Ar-
mand du Mesnil, por Antônio Feliciano de Castilho.

Ponta Delgaãa. Typographia ãa rua das Artes 68. 1849.
In-8.° de 300 paginas.

%-v
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Antes do titulo o retrato de Camões grav. em madeira. De-
pois do titulo:

I.—Dedicatória em verso a S. M. o Snr. D. Pedro 2.°, Impe-
rador do Brazil.

II. — A quem lêr, espécie de prólogo ou chaista mui bom es-
cripta, que assim começa: O germen do presente drama nasceu
francez, e tãc francez, ou tão pouco portuguez, que passado assim
para os nossos ares, infallivelmente, e para logo, pereceria. De
Camões, não tinha mais que o nome; da terra e dos tempos de
Camões, coisa nenhuma. O que por lá lhe-deu vida e fortuna,
que a-teve e muita, foi o enredo, a disposição, o bem calculado e
acertado dos lances: tudo isso me pareceu tomar-lhe, e o tomei 5
modificando-o todavia, e accrescentando-o copiosamente, Obtido
assim o terreno, e a maior parte dos alicerces e paredes mestras»
edifiquei, sem me-importar cujos fossem os materiaes, &c. »

III. — O drama dividido em 5 actos.
IV. — Notas para se lerem. Nestas notas discute o auctor com

muita erudição questões importantes sobre ponctos históricos,
scientiôcos, litterarios e críticos.

V. — Uma gravura representando a gruta do poeta em
Macau.

VI. — Despedida.
Diz Innocencio da Silva, que a edição começa a tornar-se rara

e os exemplares procurados.
(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura).

185) Carta ao Ill.mo Snr. Thomaz Norton sobre a situação da
Ilha de Venus, e em defeza de Camões, contra uma arguição, que
na sua obra intitulada Cosmos, lhe faz o Snr. Alexandre de Hum-
boldt. Por José Gomes Monteiro.

Vous retrouvez partout une âme
aussi profonde que 1'Océan.

Edgard Quinet, sur
le Camoéns.

Porto: na Typographia ãe S. J. Pereira, praça ãe Santa
Theresa n. 28. 1849.

In-8.° de 84 paginas.
Depois do titulo segue-se a charta accompanhada de notas no

fim de quasi todas as paginas.
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No fim da charta traz:
I. — Appendix. Opiniões acerca da Ilha do Venus.
II. — Variantes que se encontram nas differentes Edições dos

Lusíadas no verso 6." da oitava 21.* do Canto 9." E' um mappa com-
parativo da quarenta e scpto edições diversas dos Lusíadas.

III. — Notas.
Este trabalho do Snr. J. ,G. Monteiro tem sido objecto de

muitos louvores da parte dos competentes.
Na Época, tomo II, pag. 181, vem um juizo analytico do sfir.

Eebello da Silva sobre esta obra, ai- saz lisongeiro, como diz Inno-
cencio da Silva para o auctor d'ella.

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

186) Poesias por Luiz Augusto Palmeirin.
Lisboa. Imprensa Nacional. MDCCCLI.
In-8.° de XXII — 1 fl. _ 458 paginas, e mais 2 folhas in-

numeradas com o Inãex, e outra com as Erratas mais notáveis.
A segunda edição é de 1854.
Nesta primeira, antes do titulo, traz o retrato do auctor litho-

graphado por Michelüs, e á pag. 209 a segumte poesia « Luiz de
Camões y> precedida d'estes vorsos do mesmo Camões:

Os desgostos me vão levando ao rio
Do negro esquecimento, e eterno somno.
Mas, tu me dá que cumpra, ó grãa rainha
Das musas, co'o que quero á nação minha.

No fim do volume, nota F., pag. 446, se-diz, que esta poesiado sfir. Palmeirim foi publicada em todos os jornaes, e recitada
em todos os theatros da Capital. Transcreve om seguida o artigo
da Bevista universal Lisbonense, cm quo narra o effeito que ella
produziu, quando recitada pelo snr. Eosa no theatro de D. Maria
II.'

187) Estudo moral e politico sobre os Lusiadas por José
Silvestre Ribeiro.

. Lisboa. Imprensa Nacional. 1853.
In-8.° gr. de XI — 237 paginas e mais uma folha innume-

rada contendo as Erratas mais notáveis.
No meio da pagina de titulo ha um pensamento de Marmon-

tei é outro de Horacio. No verso d'esta folha, um pensamento de
Francisco Dias Gomes e outra de Millié.
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Depois traz: —Dedicatória á fix.mn Snr." D. Anna Pèrestrello
da Câmara Bettencourt. — Segue-se a Introducção, na qual diz :

 O alvo a que atirei n'esto trabalho — foi o de desentranhar
dos Lusíadas as sentenças moraes e políticas, que o grande Ca-
mões lançou aqui e acolá, aprendidas na sua vasta lição, na es-
chola do mundo e na da adversidade, e inspiradas pelos mais ge-
nerosos impulsos de um coração, que transbordava de sentimentos
nobres, ou, como hoje se diz, altamente humanitários, &c.

Logo depois da Introducção vem o índice, e, em seguida, o
Estudo moral e político sobre os Lusíadas.

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

188) Os Lusíadas e o Cosmos ou Camões considerado por
Humboldt como admirável pintor da natureza. Por José Silvestre
Ribeiro.

Lisboa Imprensa Nacional. 1853.
In-12°, de IX — 98 paginas.

Primeira edição, dedicada a s. m. a imperatriz viuva e da- .
queza de Bragança. Comprehonde a dedicatória um prefacio A
quem ler, logo depois o texto, e no fim as notas, as quaes come-
çam á pag. 43.

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

189) Cantos Juvenis por I. S. da Silva Ferraz.
Rio ãe Janeiro Typ. Commercial de Soares & C.a Rua d'Al-

fanãega N.° 6. 1854.
In-8.° de 68 paginas.

Nesta collecção, á pag. 26, vem a seguinte poesia: « Por ocea-
sião diurna representação acadêmica no Theatro de Camões », na qual
se-menciona com louvor o nome de Camões.

De pag. 30 a 35, esfoutra: Lamentos de Camões. Offerecido ao
meu amigo A. A. Soares de Passos. »

190) Camões pelo V. de Almeida Garret. Quarta edição.
Lisboa. Em casa ãa Viuva Bertrand e Filhos. 1854.
In-8.° de XIX — 291 paginas e mais uma folha innumerada

com o Inãice.
No verso da folha precedente ao titulo, a seguinte indicação:

Na Imprensa Nacional.
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Depois do titulo vem:
I. Tjm prólogo d'esta edição.
II. — Na terceira edição.
IV. — Na segundn edição.
V — Na primeira edição.
VI. — Ode de M.ne P. de Flaugergues, e em frente a traduc-

ção do fir. José Maria do Amaral.
VII. — O poema.
VIII. —Notas.
Os sfirs. Innocencio da Silva e v. de J uromenha dizem que

esta quarta edição é de 1853. O nosso exemplar traz a data que

fica acima mencionada, de 1854.

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

191) Apontamentos Biographicos sobre o nosso insigne poeta

Luiz de Camões. Offerecidos ao Instituto de Coimbra por Miguel

Ribeiro de Vasconcellos. Cônego da Cathedral de Coimbra, Dou-

tor na Faculdade de Cânones, Sócio correspondente d'Academia

Real das Sciencias de Lisboa.
Coimbra Imprensa ãa Üniversiãaãe. 1854.

In-fol. de 11 paginas.
O nome 'todo d'este auctor, segundo o siir. visconde de

Juronwmha e Innocencio da Silva, é Miguel Eibeiro de Almeida

e Yasooneelios.'¦'¦"• 
O sfir. visôonde, acerca d'esta obra, diz o seguinte:

« N'esta Memória attribue o auctor ao Poeta differente natu-

ralidade e ascendeucia, dando ao poeta uma madrasta; porem esta

opinião não pode sustentar-se á vista dos Documentos J, K e L,

que deixámos lançados na Vida do Poeta, dos quaes consta offi-

cialmente que sua mãe Anna de Sà de Macedo lhe sobrevivera

O que deu motivo ao equivoco do illustre auctor da Memória, foi

o tomar um Simão Vaz de Camões pelo pae do nosso Poeta que

tinha o mesmo nome e naturalidade do outro. »

192) Camões e o Jáo. Scena dramática, original de Casimiro

Abreu. Representada no theatro de D. Fernando, em 18 de Ja-

neiro de 1856.
Lisboa Typographia ão Panorama Travessa ãa Victoria, 52.

1856.
In-8.° de 23 paginas.
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A' scena dramática, primeira composição de Casimiro de
Abreu, ao menos, a primeira que da pasta ãe seus ensaios passou ao
dominio da critica, precede um bem escripto Prólogo, longo e do-

rido suspiro de saudade, exhalado pelo poeta em remotas plagas,
pela sua terra natal, o rico, magestoso, poético e sublime Brazil.

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

193) A Grinalda. Cantos da Juventude por João Joaquim
d'Almeida Braga, com uma carta-prefacio por Torres e Almeida.

Braga: Typographia Lusitana, rua Nova, n." 3 E. 1857.
In-8.° de 144 paginas.

Nesta collecção de poesias vem as seguintes relativas a

Camões:
De pag. 75 a 78 « Camões ».
Do pag. 84 a 90 k Camões e Garret ».
De pag. 129 a 132 « O escravo de Camões ».
Na pagina de rosto da folh* que precede o titulo se-lê este

offerecimento do próprio punho do auctor:
« A seu prezado Primo José Luiz de Souza Torres e Almeida

offereçe o Auctor.»
Este poeta não é mencionado pelo sfir. visconde de Juro-

menha.

194) Os Lusiadas e o Cosmos ou Camões considerado p«
Humboldt como admirável pintor da natureza. Por José Silvestre
Ribeiro. Segunda edição, correcta e augmentada.

Lisboa. Imprensa Nacional. 1858.
In-12.°, de IX —123 paginas.

Depois do titulo comprehende esta edição:
I. — A quem lêr, onde diz: «A primeira edição d'este opus-

culo esgotou-se ha muito tempo, não obstante haver sido avultado
o numero de exemplares de que se compunha.

 Aceedendo hoje a estas instâncias (dos livreiros), decia-

ramos formalmente que approveitámos este ensejo, para dar alguns

retoques no texto, e augmentar consideravelmente as notas, etc. »

II. — Prefacio da segunda edição.

III. — O texto.

IV. — Notas, as quaes começam na pagina 47. e vão até o fira

do volume.
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195) Melodias, Cantos da Adolescência por João Joaquim
d'Almeida Braga.

Braga na Typographia Lusitana, rua Nova, n.° 3 E. 1859.
In-8.° de 128 paginas.

Entre estas poesias traz a seguinte, de pag. 39 a 42; « Luiz
de Camões. »

Também em outras, como na de pag. 89 « Eecordações » e na
de pag. 122 « Glorias portuguezas » falia com muito elogio de
Camões.

196) Analyse dos Lusiadas de Luiz de Camões dividida
por seus cantos com observações criticas sobre cada um d'elles.
Obra posthuma de Jeronymo Soares Barbosa Proprietário
e editor Olympio Nicolau Ruy Fernandes.

Coimbra Imprensa ãa Universiãaã', 1859.
In-8.° de 114 •— 24 paginas.

Depois do titulo vem a dedicatória do editor A S. M. El-Bei
o Snr. D. Pedro V.

No fim da Analyse traz: Appenso d Analyse dos Lusiadas de
Camões.

Contem os juizos críticos do Jornal do Commercio, Instituto
e Conimbricense.

Termina o volume com uma minuciosa tabeliã de correcções.
Este Appenso numorado separadamente, consta de 24 paginas.
Tão judiciosa nos-parece a apreciação que faz o snr. visconde

de Juromenha d'esta obra de J. S. Barboza, que não nos-podemos
furtar ao desejo de aqui transcrevel-a:

« B' uma critica severa e escholastica dos Lusiadas, em que
o auctor analysa o Poema immortal do nosso Camões, com toda
a frieza de um grammatico. Labora desde o principio em um erro,
e é esse, que o assumpto do Poema dos Lusiadas é a simples na-
vegação de Vasco da Gama em descobrimento da índia, e por isso
acha vicioso o titulo que pretende devera mudar em Vasqueida ou
Gama, quando o mesmo titulo de Lusiadas e a verdadeira propo-
sição

Que eu canto o peito illustre lusitano
A quem Neptumo e Marte obedeceram

indicam bem que o pensamento do Poeta era differente, e elle so
destinava a cantar a gloria dos portuguezes por terra e mar. »
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197) Os Últimos Momentos de Camões. Poema dramático
originalmente escripto em verso italiano por Leone Fortis. Ver-
tido em versos portuguezes por José da Silva Mendes Leal Júnior.

Lisboa Typographia Universal, rua ãos Calafates, 110. 1860.
In-12 gr. de 38 paginas.

As nove primeiras não estão numerí
No pequeno prólogo, quo accompanha o titulo, o snr. Mendes

Leal faz uma ligeira apreciação do merecimento d'este poema, no

qual nota falta do originalidade no delineamento das principaes
figuras, e offensa á verdade histórica, ou para melhor dizer á ver-
dade nacional.

O snr. v. de Juromenha cita unicamente, a edição d'esta tra-
ducção de 1859 (que suppomos ser a primeira) com algumas va-
riantes no titulo.

E' a mesma traducção que em 1863 appareceu na 2." edição
do Estudo histórico poético do snr. Antonio Feliciano de Castilho.

198) G. de La Laudelle. A Velhice de Camoens. Editor
e traductor J. L. Rodrigues Trigueiros.

Lisboa: Typ. Lisbonênse tf Aguiar Vianna. Rua tfAtalaia n."
185. 1860.

2 tom. em um vol. in-4.° peq.
O 1." tomo com 181 paginas o mais 2 innumeradas, uma com

o Índice e outra com as Erratas.
O 2." tomo com 184 paginas e duas folhas innumeradas, uma

com o índice e a outra com as Erratas.
O snr. v. de Juromenha faz acerca d'este romance a seguinte

exacta observação :
« Um romance quo, bem como quasi todas as obras de ima-

ginação, que tomaram por assumpto a vida do nosso Poeta, se
afasta inteiramente da verdade histórica. »

Vem no Journal pour tous.

199) Luiz de Camões levantando o seu monumento ou a
historia de Portugal justificada pelos Lusíadas. Pelo Dr.. Ale-
xandre José de Mello Moraes.

Rio ãe Janeiro publicado e d venda em casa ãe Eduarão &
Henrique Laemmert. Rua da Quitanda, 77.

In-160,. de 93 paginas, s, d.

Of
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O prólogo é datado de 20 de Agosto de 1860.
Falta ao nosso exemplar a estampa ou desenho do monumento

que se-projectava levantar em Lisboa á memória do poeta, estampa
ou desenho de que falia Innocencio da Silva, á pag. 37, vol. 8.° do
seu Diccionário.

200) Camões. Estudo historico-poetico liberrimamente fundado
sobre um Drama francez dos Senhores Victor Perrot, e Armand du
Mesnil por Antonio Feliciano de Castilho. 2.a Edição copiosamente
accrescentada nas notas.

Lisboa Typ. da Socieãaãe Typographica Franco-Portuguesa 6,
Rua do Thesouro Velho, 6. 1863.

3 tomos em 1 vol. in-18°.
O primeiro tomo, com XIV — 259 paginas, contem :
I. — Dedicatória em verso A S. M. o Sn& D. Pedro II.
II. — A quem lêr (da primeira edição).
III- — Advertência d'esta edição.
IV. — Interlecutores.
V. — Aos espectadores — prólogo.
VI. — Camões — drama.
VIL — Noticia complementar.
O segundo tomo, com 248 paginas, é todo composto de notas.
O terceiro tomo, com 226 paginas, é também todo composto

de notas, e entre ellas — Os últimos momentos de Camões — (poe-meto de Leone Fortis vertido do italiano pelo sfir. Mendes Leal).
No fim das notas vem : Despedida (no fim da primeira edição).

Despedida d'esta segunda edição. índice d'esta obra.

201) Selecta Camoniana ou Excerptos dos Lusíadas com
summarios e notas explicativas. Por Antonio José Viale professor
de litteratura grega e latina, no curso superior de lettras, e sócio
effectivo da Academia Real das Sciencias.

Selige de libris optima quaeque bonis.

Lisboa. Livraria ãa V. Bertranã & Filhos. Aos Martyres 73
1863. '

In-12.° gr. de 4 ÍF. preliminares innumeradas, 314 paginas, e
mais uma folha innumerada com as Erratas.

No verso da folha de titulo lê-se: Depositada na Bibliotheca
Nacional de Lisboa para os effeitos da lei de Julho de 1851.
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Mais abaxo: Typographia Universal. Rua dos Calafates, 110.

Seo-uese um annuncio de livros e logo depois o Prólogo, nò

qual diz o auctor : « Os Lusiadas, poema mereeidamente contado
entre as melhores epopéas de que se ufanam os povos mais cultos,
os Lusiadas, a epopéa portugueza por excellencia, não podem, sem
o-raves inconvenientes, ser postos em sua integra, aas [mãos dos
alumnos das escholas primarias. Disse o Snr. Dr. Antonio Feliciano
de Castilho, o principe dos nossos poetas contemporâneos Mas
deverá d'aqui concluir-se que os meninos que freqüentam as aulas
não hajam de familiarisar-se, desde a infância, com os versos do

poeta eminentemente patriota, do escriptor clássico, a quem a lin-

guagem vernácula he devedora de huma grande parte de suas ri-

quezas e primores? Não será possivel evitar-se qualquer perigo
moral, e qualquer inconveniente de outra natureza, resultantes da
leitura do inteiro poema, sem defraudal-os do grande proveito que
d'ella poderão colher, instruindo-se, deleitando-se, e afervorando-se
nos mais nobres sentimentos ? Com tal intuito, e para facilitar-lhes
a intelligencia de muitos lugares que elles mal entenderiam sem
alguma explicação, he que foi ordenada esta Selecta.

Ao Prólogo seguem-se os Excerptos do poema, em cuja exposi-

ção o auctor adoptou o seguinte methodo:

I. Supprimiu todos os lugares perigosos á innocencia dos

primeiros annos, fundado na máxima antiga: '«. Máxima debetur

puero reverentia. »

II. Fez preceder de um summario cada um dos excerptos,
no qual se-indica o assumpto de que so-vae tractar.

III. Accrescentou aos excerptos, no fim do livro, breves no-
tas, nas quaes dá uma resumida noticia dos personagens historicoa
e mythologicos que n'elles se falia; exceptuando porem aquelles

que o texto mesmo do poema torna suficientemente conhecidos ;
e não deixando também sem uma rápida explicação os nomes geo-
graphicos cuja noticia não seja vulgar.

IV. Elucida nas mesmas notas os passos escabrosos, ou que
encerram alguma dificuldade: substituindo por vocábulo de signi-
ficação conhecida algum termo obsoleto, ou de menos obvia intel-
ligencia.

V. Finalmente, aponcta algumas irregularidades de construo-

ção, alguns desprimores métricos, e outros descuidos, incorridos

pelo poeta.

202) Os Lusiadas do século XIX Poema heroi-comico

;v^'W
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(Parodia) por F. A. de Almeida (Franciseo Augnsto de Almeida).
Lisboa Typ. ãa Socieãaãe Typographica Franco-Portuguesa Rua

ão Thesouro Velho n.° 6. 1865.
In-8.° de 206 paginas.

E#te exemplar ou volume abrange somente os cinco primeiros
cantos do poema, sendo cada um d'elles precedido de dous argu-
mentos, um em prosa e outro em verso.

O segundo volume, que deve conter os cinco últimos cantos,
ainda não foi publicado.

203) Diccionario bibliographico portuguez Estudos de Inno-
cencio Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil

Lisboa Na Imprensa Nacional. MDCCCLVIII — LXX, 9 vol.
in-8.°

Os dous últimos volumes pertencem ao Supplemento: o 8.°,
do A—B. O 9.° de C—G.

No 5." vol. d'esto importantíssimo Diccionario, de pag. 239 a
277, vem um longo artigo sobre Camões, artigo notável, quer pela
grande copia-de informações que nos-dá do poeta e de suas obras,
o dos escriptores que a ella se-referem com louvor, quer pela eru-
dição e critério com que são tractadas todas as questões biblio-
graphicas.

Em outros artigos do mesmo Diccionario fala ainda o auctor
com muita particularidade de Camões e de suas obras.

204) Álbum de homenagens a Luiz de Camões. Nova edi-
ção dos principaes escriptos em verso e prosa pmblicados pela im-
prensa periódica por occasião de se erigir o monumento que á
memória do egrégio poeta consagrou a pátria reconhecida.

 Um.monumento mais durável
Do que as molles do Egypto, erguer-lhe deves

Garret; Cam. c. 3." XXI.

Lisboa Lallemant Frères. Typ. 6, Rua ão Thesouro Velho, 6.1870.
In-8.° de 3 ff. — XV — 332 paginas, e mais 2 ff. innumeradas,

uma com a Lista ãos illustres poetas colloboraãores, e outra com a
Lista ãos illustres prosaãores articulistas.

Precede o titulo um retrato de Camões grav. em madeira porPeirozo. D.pois do titulo vem:
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A' memória de Luiz de Camões. Homenagem de vários escri-

ptores.
Dedicatória dos editores Ao 7...m° Ex.™ Snr. Dr. José Cardoso

Vieira de Castro, Deputado ás Cortes portuguezas.
Proemio aos leitores, pelo editor Antônio Maria d'Almeida

Netto.
Seguem-se: uma Introducção, alguns documentos relativos ao

acto da inauguração do monumento, e, logo depois, a primeira
parte com as homenagens em verso, e a segunda com as home-
nagens em prosa.

205) Camões e os Lusiadas por Joaquim Nabuco.

Rio ãe Janeiro Typographia ão Imperial Instituto Artistico 21—
Rua Primeiro ãe Março 21. 1872.

In-4.°, de 286 — V paginas, e mais 1 fl. innumerada com o
índice.

Contem além do título: Dedicatória « A' minha Mãi. — Intro-
ducção, datada de 10 de Abril de 1872. — Livro primeiro: Camões
antes dos Lusiadas. — Livro segundo : Os /Lusíadas. — Livro ter-
ceiro: Velhice e morte de Camões. — Notas.

Foi escripto este livro, como diz o auctor no fim da introduc-

ção, « como tributo de uma admiração sempre crescente á Luiz de
Camões no terceiro contenario de seu poema. »

Este trabalho de critica litteraria faz honra ao talento e á
illustraçâo do joven litterato brazileiro, e certo, constitue mais um
ornato precioso do monumento litterario que, á memória do grande
épico, ergue a posteridade reconhecida.

206) Historia da poesia portugueza. (Eschola italiana — II.)
Século XVI.

Historia de Camões por Theophilo Braga.
Parte I. Vida de Luiz de Camões.
Porto Imprensa Portuguesa-Eãitora. 1873.
Parte II. Eschola de Camões.
Porto Imprensa Portuguesa-Eãitora. 1874.
2 volumes in-8.°

O primeiro volume traz: um prólogo dos editores — Historia
de Camões, a Restituição das 'principaes epochas da vida de Luiz de

Camões, Notas e exaursus.
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Consta de VIII — 441 paginas e mais duas innumeradas, uma
com as Erratas essenciaes e outra com o Iniice.

O segundo volume, com IV — 318 paginas, traz também um
pequeno prólogo.

207) O Bardo. A Camões por A. A. Soares de Passos.
In-8.0

O exemplar em que vem esta ode a Camões por Antônio Au-
gusto Soares de Passos não tem folha de rosto. Contem varias
poesias por diversos auctores.

A Eevista Peninsular, tom. II, pag. 281, emitte a respeito
d'este escriptor o seguinte juizo critico:

_ « As suas poesias publicadas em 1856 valeram-lhe os maiores
elogios. São bem merecidos. Entre os poetas do Minho é dos
que mais se avantajam pela elevação do seu gênio. Ha quem o
prefira a Alexandre Braga. Não sei se na generalidade isto é
possivel. No seu gênero cada um é grande, e ambos são os pri-
meiros. São dous talentos distinctos, vocações differentes, gênios
oppostos para dous diversos gêneros de poesias. Na poesia d'alma,
na paixão que Byron chamava verdadeira poesia, não vejo superior
a A. Braga. E tel-o-ha A. de Passos na d'imaginação, no gênero
heróico ? Fé, enthusiasmo, grandeza, eis a poesia de Soares de
Passos; paixão, sentimento e saudade, eis a de A. Braga. A ode
a Camões de Soares de Passos ó uma peça de poesia nada infe-
rior á feita a Napoleão por A. Manzoni, o primeiro Iyrico moderno.
A. Passos é indubitavelmente um talento superior. »

208) Journal des Savans. Juillet 1818.
A Paris, ãe TImprimerie Royale. 1818.
In-4.0 de pag. 387 a 448.

De pag. 387 a 398 traz um artigo de Mr. Eaynouard sobre
« Os Lusíadas, poema épico de Luis de Camões; nova edição cor-
recta e dada á luz, por dom Joze Maria de Souza-Botelho, etc.
Paris, na officina typographica de Firmin Didot, 1817, in-!ol. »

Constitue este artigo uma justa, homenagem prestada polo dis-
tincto litterato francez a Camões e ao Morgado de Mattheus.

Fallandó dos Lusíadas diz:
« Ce qui donne à la Lusiade un caractere particulier, c'est la

vérité des mceurs, le brillant des couleurs locales, 1'élégance variée
et continue de la diction; la vivacité des images, la noblesse des
discours, un enthousiasme ardent et soutenu, un sentiment pro-

¦4ffi
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fond de 1'amour de la patrie et de la gloire nationale: toutes ces
heureuses qualités montrent sans cesse et par-tout le talont le

plus éminemment poétique, et charment les littérateurs. qui ont
1'avantage de lire la Lusia le dans la langue de 1'auteur. »

Paliando da rica edição de 1817, diz:
« Le monument élevé par M. de Souza à las gloire de l'Ho-

mère portugais ne se recommande pas seulement par la beauté de
1'édition, des gravures et de tout ce qui tient à la magnificence
de l'art typographique; le zele, le talent que le généreux éditeur
met à développer et à faire sentir toutes les beautés de la Lu-
siade, méritent que son nom soit en quelque sorte associe désor-
mais aux éloges de Fillustre poete dont il chercho en tant de ma-
nières à consacrer la renommée. »

209) Scènes de la nature sous les tropiques, et de leur
influence sur la poesie, suivies de Camoens et Jozé índio; par
Ferdinand Denis.

On ne saurait douter que lo climat, la configuration du sol,
la physionomie des végétaux, 1'aspect d'une nature riante ou sou-
vage, n'influent sur le progrès des arts et sur le style qui dis-
tingue leurs productions.

Humboldt.

A Paris, chez Louis Janet, libraire, rue ãe Saint-Jacques, n." 59.
1824.

In-8.° de IV — 516 pag. e mais 1 fl. inn. com a errata.
Contém:
I. Dedicatória do exemplar do próprio punho do auctor « à

Monsieur Horace-Say de la part de 1'auteur F. Denis. »
_N"o fim d'esta pagina vem a seguinte indicação: Imprimerie de

Marchant du Breuil, rue de la Harpe n. 80.
II. Uma pequena gravura de J. M. Fontaine representando a

morte de Camões.
III. Préface.
IV. Scènes ãe la nature sous les tropiques.
V. Camoens et Jozé índio, com esta epigraphe:

Vereis amor da pátria não movido
De prêmio vil, mas alto e quasi eterno.

Os Lusíadas, cant. 1." Est. 10.

Precede a esta obra uma advertência, na qual diz o auctor



que, para o seu trabalho, muito o-auxiliou a magnífica edição de
1817 do Morgado de Matthens.

VI. Ode de Mr. Raynouard em louvor de Camões, a .qual
assim começa:

« Habitans des rives du Tage, etc.

Esta ode é, no conceito do auctor, a mais bella de todas as
homenagens poéticas prestadas ao poeta portuguez.

VIL Notes.
VIII. Table.
Na collecção figura em separado outro exemplar do' Camoens

et Jozé Índio.

210) La Reine de Portugal, tragédie en cinq actes, par M.
PynÃÍn Didot, représentée pour la première fois, sur le second
théatre fraaçais, le 20 Octobre 1823.

Paris. De la typographie ãefauteur, rue Jocob, n. 24. 1824.
In-8.° de VI—88 pag. e mais uma folha inn. com umas

breves notas.
O prefacio começa assim : « Un grand poete, qui mérite bien

d'etre étudié dans sa propre langue, Camoens, s'exprime ainsi au
sujet d'ínés, dans un bel épisode des Lusiades, chant III, stance 118:

Misera e mesquinha
Que depois de ser morta, foi rainha;

Infortunée, qui ne fut reine qu'après sa mort. Cest en lisant
ce passage que je me suis écrié involontairement: « La Motte n'a
pas traité tout son sujet! »

Já se-vè, pois, por estas palavras, que foi o grande poeta
portuguez que inspirou ao escriptor e mui distincto typographo
francez.

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

211) Version portugaise de 1'ode a Camoens de M. Ray-
nouard avec des notes, &c. du traducteur (Francisco Manuel
do Nascimento, Filinto JElysio).

A Paris, ãe VImprimerie ãe H. Fournier, rue ãe Clêry, n. 9.
M.DCCCXXV.

In-8° de 59 paginas.



No verso da folhei que precede á de rosto: « Se trouve à Paris,
chez Lheureux, Libraire, Quai des Augustins, n.° 37. »

Depois do titulo traz: De pag. 5 a 9—dedicatória a M. Bay-
nouard, datada de Paris, 1." do Dezembro de 1818. De pag. 11 a
25, a ode do Mr. Eiaynouard com a versão portugueza em frente.
Do pag. 27 a 59, «Version portugaise, interlignée de latin, suivie du sens
littéral des vers portuqais en prose française, et accompagnée de notes. »

A primeira impressão d'esta traducção (1819) é accompanhada
de notas. Dizem ser ella a [ultima composição de Francisco
Manuel.

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

212) Lettre a 1'Academie Royale des Sciences de LisboHne^ .

sur le texte des Lusiades (Par Mr. Mablin, Sous-bibliothécaiif^ 
*

de TUniversité de France).
A Paris, chez Treuttel et Wurts, Uhraires, rue ãe Bourhoit, n.

17; á Strashourg et à Lonãres, même maison ãe Commerce. 1826.

In-8° de 77 paginas.
No verso da folha que precede o titulo a seguinte indicação:

Imprime chez Paul Renouard, rue Garencière, n." 5.
Excellente trabalho sobre o texto das duas primeiras edições

dos Lusiadas.

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

213) Journal des Savans. Septembre 1826.

A Paris, ãe Timprimerie Royale, 1826.

In-4.° de pag. 515 a 576.

De pag. 528 a 532 traz um artigo de Mr. Eaynouard sobre a
obra de Mr. de Mablin assim intitulada :« Ifettre à TAcadémie
royale des scienct s de Lisbonne sur le texte des Lusiades. Paris,
chez Treuttel et Wurtz, libraires, rue de Bourbon, n.° 17, 1826,
1 vol. in-8.° »

214) Les Amours de Camoens et de Catherine d'Ataide : par
Madame Gautier, auteur du poème «De la Tombe royale», et de

diverses antres poésies.
A Pariz, chez Trouve, lihraire, rue Notre-Dame-ães-Victoires,

n. 16. Ponthieu et C.,io Uhraires, Palais-Royal, galerie ãe hois, n.

252 et 253. 1827.'
2 vol. in-12.° •
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O primeiro volume, com 268 paginas, contem: Uma estampa
lithogr. representando o túmulo de Camões. — Noticia sobre este

poeta, onde vem o soneto de Tasso com a versão franceza de
Millié. — Segue-se o romance.

No verso da folha que precede a estampa se-lê esta indicação :
« Imprimerie de O. J. Trouve, rue Notre-Dame-des-Victoires,

n.° 16.'»
O segundo volume consta de 272 paginas.
Este romance foi traduzido em portuguez.

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

215) Poésies nouvelles. Par Alfred de Guyon.
Paris, J. L. J. Bríère, libraire, rue Saint-Anãré-ães-Arts, n.

68. 1828.
In-8.°, de 2 ff. - 74 paginas.

No verso da folha que precede o titulo esta indicação: Paris,
Imprimerie de Decourchant, rue d'Erfurth n° 1, près VÁbbaye.»

Nesta collecção, de pag. 57 a 67, vem a seguinte poesia:
« Camoens s'exilant a Goa. »

Na noticia biographica que precede a dieta poesia diz o au-
ctor fallando de Camões :

« Aucune passion noble, aucune douleur ne fut étrangère á
son existence. »

216) Le Naufrage de Camoens, Ode couronnée par 1'Acadé-
mie des jeux floraux, dans sa séance publique et solennelle du 3
Mai 1828; par Adolphe Puibusque.

Paris. Delaforest, libraire, place ãe la Bourse, rue ães Fil-
les-St.-Thomas, n. 7. 1828.

In-8° de 7 paginas.
No verso da capa, que se-conserva, esta indicação; « Imprime-

rie Anthelme Boucher, rue des Bons-Enfans. n." 34- »
Esta ode de Mr. de Puibusque nos-parece uma homenagem

digna de Camões. Não se-lhe-póde negar poesia na inspiração,
vigor no sentimento, propriedade, concisão e nobreza de ex-

pressão.
Eis aqui um trecho que nos-mostra a alma de Camões na

adversidade:
Son coeur, au fort de la tempéte,
Ne voit dans la mort qui s'apprêto
Qu'un pas vers l'immortalité.
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Eis-aqui outro quo resume eloqüentemente a vida do grando
épico:

Poete et soldat, ton audace
A conquis un double laurier;
Sur la brèche comme au Parnasse,
Vainqueur, tu montas le premier. .

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

217) Camoens, drame historique (en cinq actes). 1829.

In-8.° de 135 paginas.
Sem folha de rosto.
Precede ao drama uma folha innumerada contendo « Un mot

au lecteur » e « Personnages. »

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

218) Théatre européen. Nouvelle collection des chefs-d'oeuvre
des théatres allemand, anglais, espagnol, danois, français, hollandais,
italien, polonais, russe, suédois, &c. Avec des notices et des notes

historiques, biographiques et critiques par MM  (diversos auc-

tores). Théatre Portugais. (A tragédia algnes ãe Castro» e a comedia
« O cioso» de Antonio Ferreira).

Paris Eã. Guerin et C.% êãiteurs, rue ãe Dragon 30. 1835.
In-fol. de 2 ff. inn. e 82 paginas.

No verso da folha que precede o titulo esta indicação : Im-

primerie de E. Duverger, 4, rue de Verneuil. »
Começa o volume por uma noticia sobre Ignez de Castro pelo

snr. Fredinand Denis. Nesta noticia o illustrado escriptor se-re-
fere com louvor a Camões.

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

219) Vie de Luiz de Comoens.

Agora toma a espada, agora a penna
II prend tantôt 1'épée, tantôt la plume

Camoens.

Lista des principaux historiens de Camoens (Par Charles Ma-

gnin).
In-12.° de LIX paginas, seta folha de rosto.

Esta noticia sobre a vida e obras de Luiz de Camões, enqua-
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demada aqui separadamente, foi tirada de algum dos exemplares
da ultima edição de Millié, 1841, corrigida e annotada por Mr.
Dubeux.

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

220) Çamoens et ses contemporains. Par Ferdinand Denis.
In-12,° de LXVII pag. sem folha de rosto (1841). 

'

E' só a introducção, enquadernada em separado.

221) Théatre de l'Opéra-Comique.
L'Esclave du Camoens. Opéra-comique en un acte Paroles de

M. de Saint-Georges, musique de M. Flotow. Represente pour la

première fois, à Paris, sur le Théatre de 1'Opéra-Comique, le lor
décembre 1843.

Prix: 60 centimes.
Paris. Deck, êãiteur rue Saint-Anãrê-ães-Arts, 21 Tresse, sue-

cesseur ãe ri.—N. Barãa, Palais-Royal. 1843.
In-8.° gr. de 1 fl. inn. e 12 paginas.

No verso da ultima folha esta declaração : « Imprimerie de A.
Henry, rue de Git-le-Coeur, 8. »

Conserva a capa da brochura, e ahi oceorro o titulo, que
acima se-transcreveu.

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

222) (Introducção á « Traduction des Lusiades de Ca-
moens par M. M. Ch. Aubert. Paris, 1844,» precedida de uma
dedicatória a M. Villemain).

In-12.,° de XXIV pag., sem folha de rosto.
Esta introducção, enquadernada aqui separadamente, foi ti-

rada de algum dos exemplares da supra dieta traducção.

223) Théatre de 1'Odéon. Camoens, drame en cinq actes et
en prose, par MM. Victor Perrot et Armand Du Mesnil. Re-

presente pour la première fois à Paris sur le théatre royal de
1'Qdéon, (second Théatre Français), le 29 Avril 1845.

Prix : 60 centimes.
Paris. Deck, êãiteur, rue Git-le-Coeur, 12. Tresse, suecesseur

ãe J.—N. Barãa, Palais-Royal. 1845.
In-8.° gr. de 1 fl. inn. e 34 paginas.
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No verso da ultima folha a seguinte declaração: « Imprimerie

hydraulique de Giroux et Vialat, à Saint-Denis-du-Port, près JG*-

gny. »
Nosso exemplar conserva a capa da brochura, e é ahi que se

-lêm as indicações do titulo acima referido.

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

224) ldem.
Pariz em casa ãe F.a J. P. Aillauã, Monlon ãe C.e Livrei-

ros ãe suas Mqfestades o Imperaãor ão Brasil e El-Rei ãe Portu-

gal 4-7, Rua Saint-Anãré-ães-Arts. 1855.
In-12.°, de 2 ÍF.-243 paginas, com trez vinhetas e a mesma

gravura da precedente edição.
No verso da folha que precede a gravura esta indicação :

« Havre. Impresso por A. Lemale. »

225) Dom Luis de Camoens ou le poete voyageur. Par

M. Jules Pautet. Lu à la séance générale de la Société de Gre.0-

graphie, le 23 Mars 1861.
Paris. Leãoyen, libraire, Galerie Vitrée, Palais-Royal. 1861.

In-8.° de 15 paginas.
No verso da ultima folha um annuncio de livros, e, no fim do

annuncio, esta indicação: « Paris. — Imprimerie de L. Martinet,

rue Mignon, 2. »
O auctor faz a largos traços a biographia de Camões, dis-

pensando-lhe muitos elogios, bem como ao povo portuguez.

226) L'agonie de Luiz de Camoens par Amédée Tissot.

Paris. Denta, éditeur libraire de la Société ães Gens ãe Lettres

Palais-Royal, 17 et 19, Galerie tf Orléans. 1867.

In-8.° de 3 ff. — XVIII — 144 pag. e 2 ff. inn. com a tábua

das matérias.
No verso da folha que precede o titulo esta indicação: « Li-

sieux. — Typographie Lajoye- Tissot. »
Na folha que sc-segue á de rosto traz uma epigraphe de Cha-

teaubriand e outra de Beranger.
Vem depois a historia da agonia de Camões, dividida em

prólogo, II capitulos, cada um d'oiles com titulo especial, e epílogo.
A obra de mr. Tissot é bem escripta, e nella falia o auctor

com muitos elogios de Camões e do seu poema.

-** -swy
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227) Elvira (Ignez de Castro): a tragedy. Acted at the
Theatre Royal in Drury-Lane (by David Mallet).

Lonãon: printeã for A. Mittar, in the Stranã. MDCCLXIII.
In-8.° de 69 paginas, e mais 4 íf. no principio e 1 no fim

innumeradas.
As quatro folhas do principio contem: o titulo. — Dedicatória

to the right honorable the Earl of Bute. — Prologue (em verso) e The
persons (os personagens).

A folha innumerada do fim contem: Epilogue by Mr. Garrick.
Antes d'esta folha, a pag. 70, que também não está numerada,

traz um Postscript, em que o auctor diz que deu em sua tragédia a
d. Ignez de Castro o nome de Elvira, e tece elogios a L. de Ca-
mões. A sua obra foi, portanto, inspirada pela leitura do interes-
sante episódio de Ignez de Castro do poema portuguez.

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

228) Bell's edition. Elvira. A tragedy. As written by Mr.
Mallet: Distinguishing also the variations of the theatre, as per-
formed at the Theatre-Royal in Drury-Lane. Regulated from the
Prompt-Book, by Permission of the Managers, by Mr. Hopkins,
Prompter.

Lonãon: printeã for John Bell, near Exeter-Exchange, in the
Stranã. MDCCLXXVIII.

In-12,° gr. de 50 pag.-2 flf. inn. e 2 gravuras.
O exemplar comprehende :
I. Dedicatória « To the Right Honourable the Earl of Bute.
II. Prologue em verso.
III. Elvira, tragédia.
IV. Postscript, em que falia com louvor do Camões: « The

melancholy event on which it is built has a foundation of truth
in history, and was celebrated long ago by the famous Portuguese
poet, Comoens, in his Lusiad. There he has described at large,
and with ali the gracês of his poetry, the beauty, the virtue, and
the tragical fate at that lady, to whom I have here given the
name of Elvira. »

V. Epilogue. Written by Mr. Garrick. Spoken by Elvira.

229) Inez, a tragedy
Lonãon, printeã for R. Eãwarãs, Bonã-Street  1796.
In-8.0 de VI— 124 paginas.
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Entre a Advertência e a tragédia vem uma folha innumerada
com os nomes dos personagens e a errata.

No centro da pagina do titulo traz duas opigraphes, a pri-
meira de Lucrecio, a segunda de Horacio.

Na Advertência o auctor se-refere com louvor a Camões.
(Ex libr. J. E. G. Eebello da "Foi-toura.)

230) Dona Ignez de Castro, a tragedy from the portuguese
of Nicola Luiz, with remarks on the history of that infortunate
Lady, by John Adamson.

Contra hua Dama, o peitos carniceiros,
Ferozes vos mostrais, e cavalleiros?

Camões.

O foul disgrace, to knight hood lasting stain,
By men at arms an helpless Lady slain.

Mickle.

Netocastle: printeã and sola by D. Akenheaã anã Sons
1808.

In-8.° peq. de 124 paginas.
E' dedicada a Lord Strangford.
No prefacio dá uma noticia das tragédias a que este trágico

acontecimento deu origem. Falia com muitos elogios de Camões,
e diz, que o episódio de Ignez de Castro, nos Lusíadas, é a mais
feliz producção do gênio do épico portuguez.

231) Poems, (never before published), written chieíly at
Bremhill, in Wilishire. By the Rev. W. M. Lisle Bowles.

Printeã for Caãell and Davies, Stranã, Lonãon; anã Crutt-
well, Bath. 1809.

In-8.° peq. de VIII —197 pag. e mais 1 fl. inn. com um
annuncio de obras publicadas pelo mesmo auctor.

No verso da folha de titulo e no fim do volume esta indica-
ção: « Printed by Richard Cruttwell, St. James's Street, Bath.

No principio do volume uma gravura representando Bremhill
church yard.

De pag. 81 a 85 vem o poema assim intitulado: The Last
Song of Camoens. Inscribed to Lord Viscount Strangford.

Esta obra escapou ao snr. v. de Juromenha e a Innocencio da
Silva.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)
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232) Memoirs of the life and writings of Luis de Ca-
moens. By John Adamson, F. S. A. London, Edinburgh, and
Newcastle upon Tyne.

Lonãon: printeã for Longman, Hurst, Rees, Orme, anã Brown.
MDCCCXX.-

2 vol. in-8.°
O primeiro volume, com XIV — 310 paginas, contem:
I. O retrato de Camões, gravado por W. Skelton, a meio

corpo, com o livro na mão esquerda e a penna na direita, e por
baxo da gravura as armas do mesmo poeta.

II. No meio da pagina do titulo uma gravura representando
a medalha de Camões dedicada pelo barão de Dillon.

III. No verso da folha do titulo a seguinte indicação: New-
castle: printed by Edw. Walker.

IV. Dedicatória To Thomas Davidson, Esquire, precedida de
um escudo de armas com esta legenda: Sapienter si sincere.

V. Um prefacio, precedido e seguido de uma copia da me-
dalha do Morgado de Matheus.

VI. Memoirs ff Luis de Camoens, comprehendendo a biogra-

phia do poeta, e uma noticia sobre as rimas, com a traducção de
alguns sonetos pelo auctor dr. Haley e Southey.

VIL Na pagina 149 uma pequena gravura representando a

gruta de Macau.
VIL No fim da pag. 310 a seguinte indicação: Newcastle:

printed by Edward Walker.
O segundo volume, com 392 paginas, comprehende :
I. Um retrato de d. Ignez de Castro gravado pelo mesmo

Skelton.
II. No centro da pagina do titulo copia em gravura da me-

dalha de Camões pelo barão de Dillon.
III. No verso da folha do titulo esta indicação : Newcastle:

printed by Edw. Walker.
IV. An essay of the Lusiad of Camoens, translated from the

portuguese of Dom José Maria de Souza.
V. Some account of the translations- of the Lusiad of Qa-

moens, with notices concerning the translators.
VI. Some account concerning the editions of the wGrks of Ca-

moens.
VIL Notices of commentators, apologists.
VIII. No fim da pag. 392 esta indicação: Edw. Walker, prin-

íer, NevocasíU on Tyne.
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IX. Entre as pag. 312 e 313 o retrato de Faria e Souza.
X. Entre as pag. 316 e 317 o retrato de Camões.
XI. Na pag. 318 o retrato de d. Fr. de Almeida.
XII. Na pag. 319 o retrato de D. G. Noronha.
XIII. Entre as paginas 350 e 351 o retrato em corpo inteiro

de Camões. *
Este retrato, como diz o siir. visconde de Juromenha, se-en-

contra em alguns exemplares da edição das suas obras de 1720,
in-folio.

Este trabalho de Mr. John Adamson tem merecido muitos
louvores da parte de todas as pessoas competentes.

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

A Bibliotheca possue outro exemplar com grandes margens e
em papel forte, pertencente que foi á Eeal Bibliotheca.

233) The Quaterly Review. April, 1822.
Art. I. — 1. Memoirs of the Life and Writings of Luis de

Camoens. By John Adamson, F. S. A. London, Bdinburg, and
Neweastle-upon-Tyne. 2 vols. crown 8vo. 1820.

2. O Oriente. Poema de José Agostinho de Macedo. Lisboa.
2 Arols.

Este artigo, que vae de pag. 1 a pag. 39, contem uma biogra-
phia resumida de Camões, um juizo critico de seus Lusiadas, e do
Oriente de José Agostinho de Macedo.

Seguem-se outrtfs artigos sobre diversos assumptos, formando
todos um volume in-8.° gr. de 272 paginas.

234) O Fluminense, a põem, suggested by scenes in the
Brazils. By a utilitarian

Lonãon: printeã for Orr anã Smith, Paternoster Row anã Ro-
bert Robinson, Manchester. MDCCCXXXIV. ¦

In-8.° peq. de 3 ff. -85 paginas.
No verso da folha do titulo e no fim do volume a seguinte indi-
cação: « Robert Robinson, Printer, 7, Si. Ann's Place, Manchester. »

O exemplar contem;
I. Prefacio,
II. O Fluminense, poemeto em trez cantos em oitava rima.'

Nelle se-refere o auctor algumas vezes a Camões.
III. De pag. 69 a 75 uma poesia intitulada « Camoens in the

hospital. »
IV. Notas ao. poemeto. y

**
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235) The tragedies of Harold, and Camoens. By H. S.' G.
Tfcker, Esq.

Lonãon: Parbury, AÍlen, & Co., Leaãenhall Street. 1835.
i |n-8.° gr. de VIII —198 paginas.

Nõ verso da folha de rosto e no fim do volume a seguinte
indicação: « London: printed by Y. L. Gox and Sons, 75, Great
Queen Street, Lincoln's-Inn Fields. »

Começa o exemplar por uma pequena introducção, segue-se
uma dedicatória ao duque de Wellington, e depois a tragédia
« Harold », e de pag. 85 em diante, a tragédia « Camoens ».

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

236) Bibliotheca Lusitana; or Catalogue of books and
tracts, relating to the history, literature, and poetry, of Portugal:
forming part of the library of John Adamson, M. R. S. L., F.
S. A., F. L. S., corresp. memb. Roy. Acad. of Sciences of Lis-
bon, &. author of Memoirs of the life and writings of Camoens, &.

Newcastle on Tyne: printeã by T. anã J. Hoãgson, Union
Street. MDCCCXXXVI.

In-8.° de IV —115 paginas, com vinhetas.
No alto da pagina traz a seguinte dedicatória do próprio pu-

nho de J. Adamson: « To His Excellency the Duke of Palmella,
From Jõhu Adamson. »

0 titulo é impresso a duas tinetas.
jr,- Neste volume, de pag. 47 a 74, vem o seguinte catalogo es-

*: pecial da collecção camoneana: «Bibliotheca Lusitana: Fasciculus
tertius.

Books lelating to Camoens.
Editions.

Translations.
Miscellaneous.

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

237) Indian Hours: or, Passíon and Poetry of the Tropics,
Comprising The Nuptials of Barcelona, and The Music-Shell. By

,#' R. N. Dunbar, author of « The Cruise y> « The Caraguin, » &c.
Lonãon: Eãwarã Buli, 19 Holles Street. MDCCCXXXIX.

"^
«L

In-12.0 *gr., de X —1 4 - 188 paginas.
tt

V *f «ár ^° centr0 da pagffea de titulo uma, epigraphe de Virgílio.

.-•*
. * %"•
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No verso da folha esta indicação: «London: C. Richards
printed, St. Martin's Lane. »

No fim do volume a mesma indicação assim modificada: *-C.
Richards, printer, 100, St. Martin's Lane. »

A' primeira parte precedem uma dedicatória a Sir Henry
William Martin, Bart., uma advertência, e um indçx, e cada um
dos cantos é seguido de breves notas.

A segunda parte é precedida do um prefacio, accompanhada de
notas e seguida do um Postscript.

Nesta segunda parto á pag. 150, vem uma poesia a Camões,
assim intitulada: «Sonnet to Camoens. »

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

238) Ines de Castro. A lyric tragedy, in three acts. Poe-
try by Signor Salvador Cammarano The music by Signor Persiani.
As represented at Her Majisty's Theatre. Haymarket. 1840.

London: printeã by W. Olowes anã Sons, 14, Charing Cross
1840.

In-12.° de 81 pag. e 1 fl. inn. com um aununcio.
Não traz o resumo histórico quo precede a tragédia na outra

edição. O texto italiano é aqui o mesmo, mas a versão ingleza é
diversa.

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

239) Lusitânia Illustrata; notices on the history, antiquities,'
literature, & of Portugal. Literary department. Part. I. Selections of
sonnets, with biographical sketches of the authors, by John Adam-
son, M. R. S. L., F. S. A., F. L. S., corresp. memb. Roy.
Acad. of Sciences of Lisbon, &c. &c. &c.

Newcastle upon Tyne: printeã by T. anã J.Hodgson, Union
Street. M. D. CCCXLII.

In-8.° de XII —100 paginas.
O primeiro volume ou parte traz uma vinheta na pagina de

rosto, uma dedicatória ao duque de Palmella, os retratos de Faria
o Souza e Camões, a traducção' de algumas poesias dos poetas an-
tigos e modernos.

De pag. 8 a 17, reproduz a traducção de alguns sonetos de
Camões, a qual vem na sua obra: Mcmoirs of the life and wri-
tings, &c.

O segundo volume ou parte ó dedicada ao snr. visconde fltf
- ..' 

"''
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Almeida Garret, o comprehende a traducção dos seguintes roman-
ces do mesmo poeta: Bernal Francez, Noite de S. João, Rosalinda
o O Chapim d'El-Rei ou Parras Verdes.

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

240) Sonnets: by J. Adamson, K. T. S., K. C, F. S.
A, F. L. S., F. G. S., &c. &c. &.

Newcastle-upon-Tyne: imprinted by M. A. Richarãson.
MDCCCXLV.
In-8.° de 16 pag. impresso a duas tinetas, e no meio da pa-

gina do titulo uma vinheta.
Collecção de alguns sonetos, uns originaes do auctor, outros

imitados de Camões.

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

241) Anonymous Poems.
Lonãon; Richarã Bentley. Publisher in Orãinary to Her Ma-

jesty. 1850.
In-4.° peq. de IV — 60 pag. e impresso em bom papel.

No verso da folha do titulo e no fim do volume a 'seguinte

indicação: <c London: printed by Schulze and Co., 13, Poland Street. »
De pag. 18 a 26 vem algumas poesias intituladas « Camoens »

(estâncias do poeta traduzidas para inglez).

242) Camoens, a tragedy.
In-8.° gr. de 95 paginas, sem folha de rosto.

Esta tragédia é de H. S.' G. Tucker. Confrontando os dous
exemplares, isto é, o quo temos á vista com o de 1835, que anda
annexo á tragédia « Harold », do mesmo auctor, vê-se que são
edições differentes.

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

243) Ines de Castro. Tragédia Lyrica. A serious opera.
In three aets. The music by Sig. G. Persiani. The poetry by
Sig. Cammarano. As represented at Her Majesty's Theatre, Hay-
market.

Lonãon; printeã for H N. Millar, Norris Street; for Her
Majestys Theater

In-12.° de 48 paginas, s. d.
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Precede a tragédia um resumo histórico do episódio de d.
Ignez de Castro, assignado por H. N. M.

Ao concluir, diz o seu auctor o seguinte:
« This tragic and romantic subject has been embodied in no-

ble verse by great pocts of ali nations, but by none more than
by'lhe divine Camoens, in an episode in his « Luisiáda » who has
thereby erected an everlasting monument to his own nation. »

No verso da ultima folha vem esta indicação: « Printed by B.
Macdovald, SO, Great Sutton Street, Clerkenwell. »

O exemplar traz o texto italiano com a versão ingleza em
frente.

244) A catalogue of choice, rare, & valuable books, in ali
languages, on sale by Trübner & Co.

57 & 59 Ludgate Hill, Lonãon.
In-8.° de 48 paginas.

Sem folha de rosto.
Neste volume, de pag. 1 a 15, vem o seguinte catalogo espe-

ciai da collecção camoneana: Luis do Camoens Obras; e Camo-
niana. &c.

A este catalogo da camoneana precede uma resumida mas in-
teressante noticia bibliographica da collecção.

245) Pedro und Ines. Ein deutsches Originaltrauerspiel
in Versen von fünf Aufzügen.

¦Quid est inimicissimum homini?
Alter homo!

Cicero.

Wien, geãruckt bey Johann Thomas Eãlen von Trattnern Kai-
serl. Jeõnigl. Ilofbuchãruckern und Buchhãnãlern. 1771.

In-8.° de 83 paginas.
No prefacio o auctor se-refere a Camões e traduz a estância

dos Lusiadas que assim começa:
Passada esta tão prospera' victoria, &.

Esta estância vem transcripta por inteiro em uma nota ao
mesmo prefacio.

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

246) Einige Nachrichten von der portugiesischen Littera-

tur, und von Büchern, die über Portugall geschrieben sind.
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Frankfurt an der Oder, bey Carl Gottlieb Strauss, 1779
In-8." peq. de 144 pag. e 1 fl. inn.

Tracta de Camões, bem como de outros grandes engenhos dalitteratura portugueza.

247) NWellenkranz. Ein Almanach auf das Iahr 1834Von Ludwig Tieck. pritter Iah^gang. Mit sieben Kupfern.Berlin, bei G. Reimer. '
In-8.» peq. de X —347 pag. e 7 gravuras.Este volume, que faz parte^a serie de publicações annuaesmt.tulada Novellenkranz, encerra^ seguinte romance: « Tod des-Uichters ».

O poeta é o nosso Camões.
Ludwig Tieck, auctor d'este interessante romance, é um dosmais celebres poetas da Allemanha.

248) Camoens. Dramatisches Gedicht in einem AuWevon Friedrich Halm. •;
Motto:

El bronce muere y se deshace el mármol,
Mas el canto divino
No se rindo al império del destino.

Don Alb. Lista.
(Editio princeps). Wien, Gedruckt unã im Verlage bey CarlGerolã. 1838.

In-8.° de 44 paginas.
Precede ao poemeto uma dedicatória ,. Seiner Majestãt demJíonig Ludwig von Baycrn. >»

ldem. Zweite Auflage.
Ibi. 1843.
In-8.° de 44 paginas.

E' a mesma primeira edição com folha do rosto mudada.
(Ex libr. J. E. G. EeboIIo da Fontoura.)

248) Ignez de Castro. Trauerspiel in fünf Aufzügen vonJoão Baptista Gomes. Nach der siebenten Auflage der portugie-sischen Uratfíift üfcersetzt von Dr. Alexander Wittich
LeipzigíJF. A. Brockhaus: 1841.
Jn-12|. gr. de VIU—160 paginas.
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[Continuação (*)]

CATALOGO.

1) Rhythmas de Lvis de Camões, diuididas em cinco partes.
Dirigidas ao muito Illustre senhor D. Gonçalo Coutinho Impressas
com licença do supremo Conselho da geral Inquisição, & Ordi-

. nario.
Em Lishoa, por Manoel ãe Lyra, Anno ãe M.D.LXXXXV.

A custa ãe Esteuão Lopez mercaãor ãe libros. In-4.°

Editio princeps das rhythmas de Luiz de Camões. Os exem-

plares sâo muito raros.
Na pagina de rosto tem uma vinheta com uma arvore no

' centro e esta legenda: Mihi Taxvs. Do lado esquerdo uma figura
de mulher sustentando um ramo. Do lado direito outra figura de
mulher sustentando um espelho. No verso d'ésta pagina traz as
licenças: 1." de Fr. Manuel Coelho. 2.* do bispo de Elvas, de Dio-

go de Souza, e de Marcos Teixeira, datada de Lisboa. 17 de No-
vembro de 1594. 3." de João de Lucena Homem, de 3 de Dezem-
bro de 1594. No rosto da folha seguinte vem o privilegio conce-
dido por Philippe II, pelo tempo de dez annos, a Estevam Lopes,

para imprimir « varias Rimas poéticas de Luis ãe Camões, que inda

(*) Continuado da pag. 102.
H
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não forão impressas: & para se tornar a imprimir o liuro dos seus
Lusiadas que já foy impresso, por agora auer poucos, & porque tiuera
trabalho em ajuntar as ditas obras, & gastara muito na impressam.
No verso d'esta folha e na seguinte vem a dedicatória de Estevam
Lopes a D. Gonçalo Coutinho, datada de Lisboa 27 de Fevereiro
de 1595, na qual allude ao real serviço feito ao poeta por este
fidalgo, dizendo.: Mas como não ey de exalçar até o ceo a magnífica
& mui heróica obra que v. m. fez em dar sepultura honrada aos ossos
deste admirável varão, que pobre & plebeiamente jazido no Mosteiro de
santa Anna

Em seguida vem: 1." os dous epigrammas latinos de Manuel
de Sousa Coutinho (Fr. Luiz de Sousa) a Camões e a D. Gonçalo
Coutinho.
2.° um soneto de Luiz Franco em italiano:

Sopra la polue & Vossa regnar morte.

3.°, um soneto de Diogo Bernardes:

Quem louuará à Camões que elle não seja.

4.°, um soneto de Diogo Taborda Leitão:
Spirito, que ao Empyreo céo voaste.

5.°, o Prólogo aos leitores de Fernando Eodrigues Lobo Surrupita,
que se-imprimiu, como observa o siir. visconde de Juromenha,
nas edições de 1779 e 1782.

Até aqui tem o exemplar 8 folhas innumeradas, incluindo a de
rosto. _'.
6." Rithmas de Luis de Camões, repartidas em cinco partes. Parte pri-
meira dos Sonetos.

Tem esta parte 21 folhas, numeradas somente na pagina do
rosto.
7.' Segvnãa parte. Canções, Sextinas e Odes. Fl. 2 2—50.
8." Terceira parte. Las Elegias & alguas Oitauas. Fl. 51—70.
9.° Qvarta parte'. Las Ecglogas. Fl. 71—134.
10." Qvinta parte. Las redondilhas, motes, esparsas, & grosas.

Fl. 135—169 (mal numerada 167).
11." uns versos com este titulo: Sentenças do autor por fim do liuro.

Os versos começam assim:

Vay o bem fugindo
crese o mal eos annos
vanse descubrindo
co tempo os enganos.
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Occupam estes versos o rosto e o verso da folha 170, que por
erro traz a numeração de 166.
12.° Taboada. Com 4 folhas innum.

Todo o volume contem 182 folhas.
Esta edição, devida aos cuidados do docto Surrupita, não é,

como nos-diz o snr. visconde de Juromenha, muito correcta, o
que se-deve attribuir ao escrúpulo que teve Surrupita de emendar
estas poesias, apezar de as-achar viciadas pelos copistas.

Traz na guarda esta nota a lápis, posta provavelmente pelo
livreiro Trübner: « Sir "William Tite's copy sold, May 20th., 1874,
for £ SO. »

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

2) Os Lvsiadas de Lvis de Camões. Polo original antigo agora
nouamente impressos.

Em Lisboa, com licença ão Sancto Offisio & Priuilegio Real.
Por Manoel ãe Lyra. 1597. A custa ãe Esteuão Lopes mercaãor
ãe liuros. In-4.°

O frontispicio é gravado. No verso da pagina do titulo vem a
informação e a licença para a impressão de fr. Manuel Coelho,
a qual assim começa:

« Vi estas obras de Luis de Camões, as quaes forão já muitas
vezes impressas & emendadas; mas assi como vão não tem cousa
contra a sossa Sancta Fè & bõs costumes. Não lhe borrey algüs
vocábulos de que o autor muitas vezes vsa, & que já algüs lhe no-
tarão, como he fallar em Deoses, em Fado, vsar deste vocábulo
Diuino, &c. Porque primeiramente este vocábulo deoses he vsado
na Sagrada Escritura a cada passo, entendendo por deoses, os
Deoses falsos dos Gentios : & que o autor assi o entenda está claro
por o que dis, &. »

Depois vem a licença, datada de 15 de Novembro de 1594. e
assignada pelo Bispo Leluas. Lioguo de Sousa, e por Marcos Tei-
xeira. No verso da folha em que terminam estas licenças está o
privilegio, datado de 30 de Dezembro de 1595, a Estevam Lopes,
por dez annos, para imprimir « varias Bimas poéticas de Luis de
Camões, que ainda não forão impressas: & para se tornar a im-
primir o liuro dos seus Lusiadas, que já foy impresso, por agora
auer poucos, & porque tiuera trabalho em ajuntar as ditas obras,
& gastara muito na impressão, &. »

Seguem-se os Lvsiadas.
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Sobre as palavras do titulo: Polo original antigo agora noua-
mente impressos, diz o silr. visconde de Juromenha: « As amputa-
ções das duas edições anteriores deviam desagradar aos leitores, e
fazer eom que a primeira edição fosse avidamente procurada; as-
sim o editor para armarão consummo,estampou no frontispício que
ia conforme o original antigo: mas está promessa não foi execu-
tada porque, não só se continuaram algumas das emendas já feitas,
mas se fizeram ainda algumas novas. »

Neste nosso exemplar, á folha 186, estância 154, ha uma par-
ticularidade a notar: parte dos versos terceiro, quarto e quinto, e
os versos sexto, septimo e oitavo, são escriptos á mão. Faltava ao
exemçVax o pedaço da foM em ^ue ÇfttiWOl \m\^Mfô ^walto
versos, e elles foram assim suppridos.

Esta edição, Lisboa, por Manuel de Lyra, 1597, é considerada
pelos bibliographos como a quinta edição dos Lusíadas, sendo : as
duas primeiras de 1572, a terceira de 1584, e a quarta de 1591.

Os exemplares d'estas cinco primeiras edições são muito
raros.

Consta este de 186 folhas numeradas de uma só parte, e de
mais duas innum. no principio, contendo o titulo, as licenças e o
privilegio para a impressão.

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

3) Rimas de Lvis de Camões. Acrescentadas nesta terceyra
impressão. Dirigidas à inclyta Vniuersidade de Coimbra. Impres-
sas com licença da Sancta Inquisição.

Em Lisboa. Por Pedro Crasbeeck. Anno 1607. A custa ãe Do-
mingos Fernandez mercador ãe libros. Com Priuilegio. In-4.°

No centro da pagina do rosto tem a esphera de d. Manuel.
Na primeira pagina da segunda folha vem as licenças para a im-
pressão, sendo: a primeira de 15 de Junho, a segunda de 19 de
Junho, a terceira de 6 de Julho, a quarta de 10 de Julho do anno
de 1606; e no verso, a continuação do privilegio concedido por
alvará de 7 de Oetubro de 1605, a Vicencia Lopes, viuva de Es-
tevam Lopes, por espaço de vinte annos, attendendo a que ella fi-
cara pobre, & com cinco filhos sem outro remédio mais que o meneo de
seus liuros.

' Segue-se a Dedicatória á Universidade, como diz o snr. vis-
conde de Juromenha, feita por Domingos Fernandes, por ter sido
na mesma seu livreiro, e oecupado em feitorisar, por muitos annos >
a sua livraria publica. Nesta mesma dedicatória faz grandes elo-
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gios á Universidade o ao poeta, o qual põe acima dos reis, impo-
radores e conquistadores, pois d'estes tem havido muitos, mas col-
locados no mais alto logar da poesia, só Homoro, Virgílio, Tasso
e Camões  No verso da ultima pagina da dedicatória começam
os sonetos feitos em louvor do poeta, do Leonardo Turricano, Tor-

cato Tasso, Diogo Taborda Leitão.
O nosso exemplar não tem esta dedicatória, nem tão pouco os

sonetos d'ostes trez poeta.. Provavelmente lhe-faltam duas ou três
folhas.

Depois do privilegio vem logo o soneto dirigido a Camões por
um seu amigo, que começa:

Quem he este que na harpa Lusitana, &.

Depois d'oste soneto vem o Prólogo ao leitor de Domingos
Fernandez, em o qual promette a segunda parte das rimas, quo
só mais tarde se-imprimiu, no anno de 1616. Em seguida o soneto
de Bernardes :

Quem louuara Camões qyCélle não seja, &.

Começam depois as Rimas, e termina com a Taboada.
As rhythmas são em itálico, excepto os sonetos, que são cm

charactores romanos, menos o primeiro.
Esta edição, hoje rara, é reproducção da segunda, do anno

de 1598.
O snr. visconde de Juromenha nos-diz, que Thomas Norton

tinha um exemplar com frontispicio differente: em logar da es-

phera tinha as armas reaes, e as Rimas dirigidas a la inclyta
Universidade.

O nosso exemplar tem 202 folhas numeradas de uma só parto,
e mais 4 no principio e 5 no fim innumeradas.

Não concluiremos, sem mencionar uma circumstancia, que so-
bremaneira eharacteriza o nosso exemplar: as folhas 170, 171, 174
o 175 são escriptas á mão.

(Ex libr. João Evangelista Guerra Rebello da Fontoura.)

4) Os Lvsiadas de Lvis de Camões principe da poesia he-
roica. Dedicados ao D. Dom Rodrigo da Cunha, Deputado do S.
Officio. Impressos com licença da Sancta Inquisição, & Ordinário.

Em Lisboa. Por Pedro Crasbeeck. Anno 1609. Com priuilegio,
à custa de Domingos Fernanães liureyro. In-4.°

No meio da pagina do rosto as armas dos Cunhas. Depois
vem:—a dedicatória a d. Rodrigo da Cunha, datada de 22 de Maio
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de 1609, e assignada por Domingos Fernandes.—As licenças para a
impressão: a primeira de 15 de Junho, a segunda de 19 de Junho,
a terceira de 6 de Julho, e a quarta de 10 de Julho de 1606.—Os
Lusiadas.

Consta este volume de 2 fl. inn. —186 folhas numeradas de
um só lado.

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

5) (Obras de Luiz de Camões). In-4.°
Este exemplar não tem folha de rosto. Na primeira folha nu-

merada lemos: Rimas de Lvis de Camões. Seguem-se os sonetos, as
canções, &.

Em similhantes casos grandes são as difficuldades a vencer,
para bem classificar um livro. No caso vertente, sobem de poncto
as difficuldades, pois que nem um dos bibliographos mais auctori-
zados nesta matéria, Barbosa Machado, Innocencio da Silva e vis-
conde de Juromenha, nos-dá noticia do exemplar, que temos á vista.

Este ultimo, falando da edição dos Lusiadas do anno de 1609
(que ó justamente a que traz o nosso exemplar), diz: É para ad-
vertir que na licença se comprehendem as Eimas, o que indica que
esta edição deveria talvez fazer parte da edição das Eimas de 1607.

Não viu, portanto, o snr. visconde de Juromenha, e menos
ainda os outros bibliographos, esta edição das obras do grande
poeta.

Em que peze ao nosso espirito o justo receio de uma aceusa-
ção de menos competentes, declaramos, todavia, que o exemplar
das Ehythmas, que ora descrevemos, nos-parece a nós pertencer
á quarta edição das mesmas.

Os bibliographos, e ainda alguns catálogos de livrarias impor-
tantes, citam a primeira, de 1595, por Manoel de Lyra; a segunda,
de 1598, por Pedro Crasbeeck, á custa de Estevam Lopes; a ter-
ceira, de 1607, por Pedro Crasbeeck, á custa de Domingos Fer-
nandes; a quinta, de 1614, por Vicente Alvares, á custa de Do-
mingos Fernandes, o qual diz no prólogo : Nesta quinta impressão
não acerescento as muitas obras, &.

Os sflrs. visconde de Juromenha e Innocencio da Silva se-re-
ferem apenas ás edições de 1608 e 1611, de cuja existência du-
vidam, porque nem um escriptor, a não ser Faria e Sousa, faz
menção d'ellas.

Faria e Sousa classifica a de 1608 como septima edição, e a
de 1611 como oitava. Estas classificações, porém, não procedem,
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desde que o editor da de 1614, nos-diz no prólogo: Nesta quinta
impressão, &.

Nâo podemos saber com precisão a data das Bimas do nosso
exemplar, visto como lhe-falta a folha de rosto. Mas, muito pro-
vavelmente não é posterior a 1609, porque a edição dos Lusiadas,
que traz o mesmo exemplar, é d'esse anno.

Não pertence também á edição de 1607, isto é á terceira, por
que ha entre os dous muitas e notáveis differenças. Vejamol-as:

Exemplar de 1607:
Neste a licença para a impressão é concebida nestes termos:

Vi este liuro que se intitula Eimas de Luis de Camões, &.
Exemplar das Obras:
Neste a licença diz assim: Vi este liuro que se intitula Rimas

& Lusiadas de Luis de Camões, &.

Ex. de 1607:
O soneto 1. é impresso em characteres itálicos e todos os mais

em characteres romanos.
Ex. das Obras:
Todos os sonetos são impressos em characteres romanos.

Ex. de 1607 :
Son. 1. Foi. 1. Vers. l.°: Em Quanto, &.
Ex. das Obras:
Son. 1. Foi. 1. Vers. l.°: Em quanto, &.

Ex. de 1607:
Son. 1. Foi. 1. Vers. 2.°: Esperança d'algum, &.
Ex. das Obras:
Son. 1. Foi. 1. Vers. 2.°: Esperança de algü, &.

Ex. de 1607:
Son. 1. Foi. 1. Vers. 13.°: E sabey, &.
Ex. das Obras:
Son. 1. Foi. 1. Vers. 13.°: E sabei, &.

Ex. de 1607:
Son. 2. Foi. 1. v. Vers. 5.°: Fazei qu'amor, &.
Ex. das Obras:
Son. 2. Foi. 1. v. Vers. 5.e: Fazei que amor, &.

Ex. de 1607:
Son. 3. Foi. 1. v. Vers. 2.°: Com qu'os Deoses no Olympo cõ-

quista, &.
Ex. das Obras:
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Son. 3. Foi. 1. v. Vers. 2.°: Com que os Deoses no Olympo

conquistara, &.

Ex. de 1607 :
Son. 7. Foi. 2. v. Vers. 5.": Qu'ardesse n'hum sò fogo, &.

Ex. das Obras:
Son. 7. Foi. 2. v. Vers. 5.°: Que ardesse n'hum sò fogo, &.

Ex. de 1607:
Son. 8. Foi. 3. Vers. 14.°: Lagrimas d'immortal contenta-

mento.
Ex. das Obras:
Son. 8. Foi. 3. Vers. 14.°: Lagrima3 de immortal contenta,-

mento.

Ex. de 1607:
Son. 31. Foi. 8. v. Vers. 2.°: Não entende O q. pede, &.

Ex. das Obras:
Son. 31. Foi. 8. v. Vers. 2.°: Não entende o que pede, &.

Ex. de 1607 :
Son. 55. Foi. 14. v. Vers. 8.°: Qu'amor fez sem remédio, o

têpo, os fados.
Ex. das Obras :
Son. 55. Foi. 14. v. Vers. 8.": Que amor fez sem remédio, o

tempo, os fados.

Ex. de 1607 :
Son. 68. Foi. 18. Vers. l.°: Dayme hüa ley senhora, &.

Ex. das Obras:
Son. 68. Foi. 18. Vers. l.°: Daime húa lei senhora, &.

Ex.de 1607:
Son. 102. Foi. 26. v. Vers. l.°: Verdade, amor, rezão, mereci-

mento.
Ex. das Obras:
Son. 102. Foi. 26. v. Vers. 1.": Verdade, amor, rezam, mereci-

mento.

Ex. de 1607 :
Son. 104:
Quem quizer ver d'Amor hua excellencia, &.
Ex. das Obras:
Falta este soneto.
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Ex. de 1607 :
As canções, odes, eglogas, chartas, redondilhas são impressas

em typo itálico.
Ex. das Obras:
Ha completa mixtura de typos ou characteres.

Outras muitas differenças pudéramos enumerar, si não fôra o
receio de nos-tornarmos prolixos e fastidiosos.

Estas differenças orthographicas, e alterações ou emendas d
versos nos-auctorizam a assegurar, que o nosso exemplar não per-
tence, como parece suppôr o illustrado snr. visconde de Juromenha,
á terceira edição, do anno de 1607. E' uma cópia quasi integral
d'aquella, mas não é a mesma. Não pertence também á quinta;
esta appareceu mais tarde, em 1614, e o volume, em que está o
nosso exemplar das rimas, traz a edição dos Lusiadas de 1609. O

que pois é licito pensar-se é que o nosso exemplar pertence á

quarta edição, cuja data se não pode precisar, mas que necessária-
mente foi dada á luz, ou no anno de 1608, ou no de 1609, por
diligencia do mesmo Domingos Fernandes.

i Porque não será a própria edição de 1608 citada por Faria

e Sousa, e do cuja existência todos até aqui duvidaram?
As Rimas neste volume das Obras de Camões occupam 102

folhas, numeradas somente na pagina de rosto, e mais 5 ff. innu-

moradas, contendo a Taboada.
Seguem-se: Os Lvsiadas de Lvis de Camões principe da poesia

heróica. Dedicados ao D. Dom Rodrigo da Cunha, Deputado do S.

Officio. Impressos com licença da Sancta Inquisição, &. Ordinário.
Em Lisboa, Por- Pedro Crasbeeck. Anno 1609. Com priuilegio, à

custa de Domingos Fernandez liureyro.
No meio da pagina de rosto estão as armas dos Cunhas. Segue

uma dedicatória de Domingos Fernandes, datada de 22 de Maio

de 1609, a D. Eodrigo da Cunha.
No verso da folha em que termina a dedicatória vêm as li-

cenças, a primeira datada de 15 de Junho de 1606, a segunda de

19 de Junho, a terceira de 6 de Julho, e a quarta de 10 de Julho.

Consta esta parte do volume de 2 ff. inn., 186 dietas num. pela
frente.

A propósito d'esta edição diz Innocencio da Silva: «Esta edição

approxima-se muito do texto das primeiras, isto é, das de 1572. »

O nosso exemplar apresenta as seguintes particularidades:
I. Como em todos os exemplares d'esta edição, as estâncias

não são numeradas.
II. O primeiro canto é impresso em. itálico.

f
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III. O primeiro verso da est. 48 termina na palavra — açana-
uão — e o quarto verso começa com a palavra — Pera.—

IV. A lettra B. do registro está debaxo do segundo r da pa-
lavra terras.

V. O canto II é impresso em itálico. As 23 primeiras estan-
cias, bem como a 36a até 83», são impressas em typo maior,
sem linha de separação entre si; e a pg. que se-segue (recto da
fl. 33) tem em cima — Segvndo Qvinto — em vez de — Canto Se-
gvndo. —

VI. No canto III, as est. 30 a 65 são impressas em charact.
rom.

VIL As 56 primeiras estâncias do canto V são em charact.
rom.

VIII. a 3» até a 14a, e a 39a até a 98a do canto VI, são em
characteres romanos, e o recto da 11. 103 traz— Canto Qvinto—,
quando devera ser—Canto Sexto.—

IX. A 47a até a ultima do canto VII são em charact. rom.
X. As 53 primeiras estâncias do canto VIII são em charact.

rom.
XI. A 2a até a 61a, e a 86a até a ultima do canto IX, são em

charact. rom.
XII. As 13 primeiras, a 20a até a 61a, a 86a até a 91a, a 110a

até a 121a, a 134a até a 145a estância do canto X, são impressas
em charact. rom.

XIII. Em nosso exemplar, o ultimo verso do canto 1.° é o
seguinte:

Erão Christaõs com Mouros juntamente
O reclamo que se-segue é feito com a palavra — Também. —
Este reclamo e a falta da palavra Fim, que vem em todos os

mais cantos, nos-faz crer que faltam ao nosso exemplar algumas
estâncias, e de facto existe esta pequena lacuna.

XIV. Todos os reclamos são feitos com a palavra inteira.
Confrontando estas particularidades com o que diz o snr. v.

de Juromenha em uma nota, a pag. 469 do vol. 6." de sua impor-
tante obra sobre Luiz de Camões, não podemos deixar de confessar,
que ha muita similhança entre o exemplar dos Lusíadas d'este
nosso curiosissimo exemplar das Obras e aquelle que lhe-foi fran-
queado por Innocencio Francisco da Silva. Entretanto, se-póde
também vêr da descripção que acima fizemos, que ha entre os dous
mui notáveis diíFerenças.

O que concluir-se d'aqui? A conclusão não parece fácil, em-
quanto os possuidores d'esta edição de 1609 não descreverem mais
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miudamente os seus exemplares do que o-fizeram até aqui os bi-
bliographos citados.

A' primeira vista parece incrível que um exemplar genuíno e

perfeito da ed. de 1609 tenha taes incongruências e defeitos tantos
de impressão, que o volume antes pareça um composto do retalhos
do que outra cousa. Mais reforça esta dúvida o facto de descrever
o snr. visconde de Juromenha como composto de fragmentos um
exemplar que lhe-foi facultado pelo snr. Innocencio da Silva, e que
offereçe bôa cópia das mesmas singularidades que o nosso volume;
— ora o snr. visconde mui provavelmente examinou com a devida
attenção a genuina edição de 1609, e estava por conseqüência ha-
bilitado para reconhecer as variantes do referido exemplar.

Como si isto não bastasse, ahi vem novo motivo de confusão.
Na nota a que alludimos diz o sfir. visconde: «A 2." folha, que
começa na estância 48, embora se-pareçá com a edição de 1609;

que, como esta, não tem as estâncias numeradas, offereçe comtudo
variantes, entre as quaes notaremos algumas: açanava por acenava,

- para por pera, e na estância 50 terras do Oriente com accento sobre

o a &.»
A' vista d'isto ó obvio que na ed. de 1609 (segundo o referido

bibliographo) se-lê: acenava, pera &. Entretanto no nosso volume
o que se-dá é curioso: lá está .na estância 48 — açanauão, — mais

ou menos como no exemplar do snr. Innocencio, porém trez linhas

abaxo — pera — como nos exemplares dictos genuínos de 1609.
Mas ainda não é tudo. O mesmo snr. visconde descrevendo

no tom. V. de sua obra (pag. 391 e seg.) outro exemplar anômalo'
dos Lusíadas, que lhe-foi mostrado por F. Bertrand, coteja-o com

as edições de 1609 e 1612, e exemplifica as differenças com as se-

guintes variantes:
Canto I.

Ed. desconhecida Ed. de 1609 Ed. de 1612.

açanavão  acenavão  acenavão
do boninas  de boninas  de boninas

Ora o nosso vol., como já foi dicto, traz no v. 1." da est. 48—

açanauão—, e no v. 4.° da est. 58 —do boninas—.
Pondo de parte o descuido do próprio sfir. visconde, que aqui

attribue á edição de 1609— acenavão —, e no tom. VI diz — ace-

nava — (differenças estas que valem muito quando se-discutem

ponctos bibliographicos melindrosos), pondo de parte este descuido

que é talvez typographico, — o que parece justo concluir-se é que
a parte Lusíadas d'este volume do Obras não pertence realmente

á edição genuina de 1609.

. V^*-
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Também não é elle perfeitamente idêntico a este exemplar,
que chamaremos Bertrand, porque das notas de Verdier citadas
pelo siir. visconde se-vê que alguns dos erros alli aponctados não
figuram no nosso.

Logo, tomando em compta pura e simplesmente estes argu-
mentos, nosso exemplar não é da edição de 1609 nem é egual ao •

exemplar Innocencio nem ao exemplar Bertrand. Ora, também não
é das edições de 1597 e 1612 porque diverge muito d'ellas.

Qual é pois sua verdadeira data? Será algum composto de
fragmentos, mas fragmentos diversos dos do exemplar de Innocen-
cio . Olhemos para o reverso da medalha, e vejamos si d'ahi nos
-vem alguma luz.

Na collecção camoneana comprada em Londres ao siir. Trübner
existe, e aqui foi já descripto sob n. 4, um exemplar da ed. de
1609 que traz o ex-libris do amador João Evangelista Guerra Eo-
bello da Fontoura—, volume em excellente estado de conservação,
enquadernado com o luxo que se-reserva para as preciosidades
bibliographicas, com todos os visos emfim de exemplar perfeito o
de estima.

Ora, e isto é assás notável, o referido exemplar não differe
d'este que é objecto de tanta duvida, e de que ora tractamos, sinão
em ter impressas em character itálico as est. 18 — 41 do canto VIII
o as est. 50 — 61 e 86 — 91 do canto X, que na edição mysteriosa
sc-acham impressas em character redondo.

Em tudo o mais, nos erros typographicos do texto e da pagi-
nação, na mescla de typos, no papel—são perfeitamente idênticos.

A' vista d'isto ha pois alguma razão para crèr-se que perten-
çam ambos á edição de 1609, e que um não seja" sinão variante do
outro.

O facto da mescla de typos não tem grande valor em contra-
rio, porque 

'ambos os exemplares no-la offerecem de modo a se
não poder dizer que são fragmentos de edições diversas. Veja-se
por exemplo a fl. 79 de um e outro; no recto acaba o canto IV
em typo itálico, e no verso começa o canto V em typo redondo.
Logo essa mescla de characteres se-deu em alguma edição, e não
presuppõe forçosamente uma reunião de fragmentos.

Em summa, apezar de que o exemplar alludido traz na folha
de rosto a data de 1609, não é possível assegurar que o-seja, em-
quanto se não confrontarem outros exemplares. Si alguns argu-
mentos o-fazem duvidar, outros o-confirmam; para solver a questão
faz-se mister a intervenção de outros elementos, que aqui não es-
tiveram á nossa disposição.
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6) Os Lvsiadas de Lvis de Camões príncipe da poesia he-

royca. Dedicados ao D. Dom Rodrigo da Cunha, Deputado do S.

Ofíicio. Impressos com licença da Sancta Inquisição, &. Ordinário.

Em Lisboa. Por Vicente Aluares. Anno 1612. Com priuilegio, à custa

ãe Domingos Fernanâes liureyro. In 4.°, de 2 ff. inn. —186 ff.

num. pela frente.
Esta edição offereçe á primeira vista alguma similhança com

a de 1609, mas ha entre as duas notáveis differenças, a -começar

pela própria folha do rosto: naquella a palavra heróica é escripta

com i, nesta com y; naquella a dedicatória precede ás licenças,

nesta se-dá o inverso; na de 1609 os Lusíadas são impressos, ora

em characteres itálicos, ora em characteres romanos, e as estâncias
não trazem numeração; nesta o poema.é todo impresso em chara-

cteres itálicos, e as estâncias são numeradas.
Acerescente-se agora a isto que no texto differem uma da

outra, como se-deprehende do mais ligeiro confronto, ex:

Est. 48 do Canto I.
Ed. de 1609.

Cos panos, & cos braços açanauão,
Aas gentes Lusitanas, que esperassem:
Mas ja as proas ligeiras, se inclinauão,
Pera que junto ás Ilhas amainassem.
A gente, & marinheiros trabalhauâo,
Como se aqui os trabalhos sacabassem:
Tomão vellas, amainase a verga alta,
Da ancora o mar ferido, encima salta.

Ed. de 1612.
Cos panos, & cos braços acenauâo,
Aas gentes Lusitanas que esperassem:
Mas ja as proas ligeiras se inclinauão,
Para que junto ás ilhas amainassem.
A gente, & marinheiros trabalhauâo,
Como se aqui os trabalhos sacabassem:
Tomão vellas, amaina-se a verga alta,
Da ancora o mar ferido, encima salta,

Est. 24 do Canto III.
Ed. de 1609. Ed. de 1612.

E c^iü. amor intrínseco acendidos
Da fé, mais que das honras populares,
Erão de varias terras couduzidos,

E com hum amor intrínseco acendidos,
Da Fè, mais que das honras populares,
Erão de varias torras conduzidos,
Deixando a pátria amada, &. próprios lares, Deixãodo a pátria amada, & propios lares.
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Outros muitíssimos exemplos puderam adduzir-se com resul-
tado idêntico. E' pois inconcusso que não assiste razão a Innocencio
da Silva quando diz: « Alguns têem para si com plausível funda-
mento, que esta edição é a própria de 1609, apenas com o frontes-
picio mudado.»

De facto as duas edições são differentes, ainda que a de 1612
tomasse por norma, como parece provável, a que se-publicára trez
annos antes.

Um pormenor é ainda merecedor de nota, mas este todo pe-
culiar ao exemplar que temos á vista. Como muito bem observou
Heber em uma nota que lançou na folha em branco, que precede
o titulo da obra (e d'aqui se-conclue que nosso exemplar pertenceu-
lhe), as 8 primeiras folhas do poema são da edição de 1609 feita
por Crasbeeck. Eis aqui a nota integral do celebre bibliophilo:
« The first 8 leaves of the põem in this copy are the same, iden-
tically with that of 1609 by Craasbeeck in my possession—the
rest is a different impression. »

(Ex libr. João Evangelista Guerra Eebello
da Fontoura).

7) Os Lvsiadas do grande Lvis de Camoens. Principe da
poesia heróica. Commentados pelo Licenciado Manoel Correa, Exa-
minador synodal do Arcebispado de Lisboa, & Cura da Igreja de
S. Sebastião da Mouraria, natural da cidade de Eluas. Dedicados
ao Doctor D. Rodrigo d'Acunha, Inquisidor Apostólico do Sancto
Officio de Lisboa. Per Domingos Fernandez seu Liureyro, Com
licença do S. Officio, Ordinário, y Paço. Em Lisboa. Por Pedro
Crasbeeck. Anno 1613. Está taxado este liuro em 320 reis em papel.
In-4.°

Este exemplar comprehende depois da folha de rosto: Appro-
vacam, datada de 10 de Fevereiro de 1611, e assignada por Fr.
Antonio de Saldanha.

—Licenças, a primeira de 15 de Abril, a segunda de 20 de Abril,
a terceira de 23 de Abril de 1611.—Dedicatória a L>. Rodrigo ãa
Cunha por Domingos Fernandes, tendo no principio estampadas
as armas dos Cunhas.— O Commentador ao Lector. Neste prefacio
diz Manuel Correa, que não tinha tenção de publicar estes com-
mentarios, mas que o-faz a instâncias de amigos seus: e promette
publicar outros « em differente stilo, & linguagem, que por ventura
satisfação mais.»—Ao estudioso da lição Poética. Esto prólogo, que oc
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cupa seis paginas no volume, está assignada por Pedro de Mariz.
Nelle-exalta as virtudes de Luiz de Camões, a excellencia do seu
engenho e do seu poema, e dá do grande poeta uma ligeira no-
ticia biographica. — Seguem-se os Lvsiadas com os commentarios.

Este exemplar contém 6 ff. inn.—308 folhas numeradas de um
só lado. »

O snr. visconde de Juromenha diz: «Thomas Northon tinha
dous exemplares d'esta mesma edição, com differentes vinhetas no
frontispicio: serão duas edições? Encontrou também duas paginas
com parte do prólogo de Pedro de Mariz, inteiramente differente
de quantas tinha visto. Seria o prólogo da desconhecida edição de
1601? »

O docto Innocencio da Silva allude também a estas variantes
dos dous exemplares.

Nós possuímos dous, mas pertencentes ambos á edição de
1613.

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

8) Comedia dos Enfatriões, composta por Lvis de Camões,
em a qual entrão as figuras seguintes

Em Lisboa. Impressa com toãas as licenças necessárias. Por
Vicente Aluarez. 1615.

Comedia de Filodemo. Composta por Lvis de Camões. Em a
qual entrão as figuras seguintes  &.

Em Lishoa. Impressa com toãas as licenças necessárias. Por
Vicente Aluarez. 1615.

Ambas em 1 vol. in-4.° com 40 ff. numeradas em seguida e
pela frente, sem comptar as duas ff. de rosto especiaes.

. A impressão é feita em duas columnas.
Costumam estas duas comédias andar annexas á edição das

Ehythmas de 1616; mas descrevemo-las aqui á parte por terem
sido publicadas um anno antes, e até em typographia diversa.

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

9) Obra do grande Lvis de Camões, Principe da poesia
heroyca.

Da creação, & composição do Homem. Com as Licenças neces-
sarias. Em Lishoa, por Peãro Crasbeeck. Anno 1615.

In-4.°, de 1 Ü.-35 folhas numeradas de um só lado.
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Compõe-se de trez cantos em oitava j.hjrfehn_a, e conclue com a
« Protestação da Fé. »

Foi impressa, bem como as ctuas comédias. «Amphitriões e
Filodemo » para se-junctar á edição de 1616, c^no se-vê na folha
que segue á do rosto, onde se-repete o titulo, e antes do canto I
se-lê: Segunda parte.

Esta obra não é de Luiz de Camões, mas sim de André Falcão
de Eezende.

A este respeito tão bem se-exprime Innocencio da Silva, que
não podemos deixar de aqui transcrever suas próprias palavras:
« E' porém hoje havida incontestavelmente por sua uma obra, quo
ha mais de 240 annos gosa da singular prerogativa de andar an-
nexa ás de Luiz de Camões, com quanto o mesmo editor que pri-
meiro a publicou em nome d'este reconhecesse logo que ella
lhe não pertencia. (V. a este respeito a edição de Camões feita
pelo P. Thomas José de Aquino, 1783, no tomo IV, pag. 9 a 13.)
Todos os entendidos a tinham como espúria, fundando-se não só
na diversidade d'estylo, mas nos erros de motrificação em que
abunda, provenientes sem duvida da copia viciadissima de que se
serviu seu primeiro editor, o livreiro Domingos Fernandes: o pro-
prio titulo corria alterado e inexacto, chamando-se « Poema da
creação e composição do Homem», ao que seu verdadeiro auctor
intitulara « Microscosmographia, e descripção do mundo pequeno
que é o homem ». Um acaso feliz devia dissipar estas trevas e res-
tituir a paternidade da obra aquelle cuja era. »

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

10) Rimas de Lvis de- Camões Segvnda Parte, agora noua-
mente impessas com duas "Comédias do Autor. Com dous Epitafios
feitos a sua Sepultura, que mandarão fazer Dom Gonçalo Coutinho,
& Martim Gonçaluez da Câmara. E hum Prólogo em que conta a
vida do Author. Dedicado ao Illustrissimo, & Reuerendissimo se-
nhor D. Bodrigo d'Acunha Bispo de Portalegre, & do Conselho
de sua Magestade. Comtodas as liceiiças necessárias. Em Lisboa.
Na Officina ãe Peãro Crasbeeck. 1616. A custa ãe Domingos Fer-
nanãez mercador ãe liuros. Esta taizaão a tostão em papel. Com
Priuilegio Real.

In-4.°, de 12 folhas preliminares innumeradas, e 40 folhas nu-
meradas só pela frente.
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Na pagina de rosto vêm as armas dos Cunhas, com as insi-

gnias de bispo, § em roda estas palavras: D. Rodrigvo da Cvnha
Episcopt Portalegre. »

No terso d'esta folha: as licenças. A primeira, de Fr. Vicente
Pereira, é assim concebida:

«Vi este quaderno e o parecer dos Padres reuedores, & me

pareço que mudado. & riscado o que em seus lugares de minha
letra aponto, tudo o mais se pode imprimir. Em Sam Domingos.
30 de Ianeiro de 615. »

Seguem-se mais 4, sendo a última datada de Lisboa, 12 de
Fevereiro, 1615, e afinal a taxa.

Depois das licenças vem:

I. Dedicatória, datada de 19 de Março de 1616, em que
o editor agradece aa bispo do Portalegre, além de outras mer-
cês, o haver apadrinhado a restauração de sua honra e vida,

que tinha tão perdida e acabada. Diz mais «Não se descuy-
dou minha ventura em me offerecer esta occasião de andar

juntando estas rimas, & V. S. mo fez mercê de auer a maior parte
certificado serem do Author, outras me derão varias pessoas, & na
mão de muitos senhores illustres achei três Cantos da Creação do
homem em oitaua rima que vão no fim deste liuro, & tendo-os im-

presso. V. S. me afnrmou não serem seus: mas como os tinha im-

pressos por ser obra muyto boa, & com o nome do Author a deixei
hir estando esta obra começada em que me fez mercê de dar
ajuda de custa pera fazer esta impressão de mil & quinhentos
(exemplares)...»

II. Prólogo ao leitor. Diz «./..Na Primeira Parte das rimas de
Luis de Camões prometi sahir a teu cõ esta Segunda Parte que
offereço, em q gastei sette annos em ajüntar estas Eimas por es-
tarem espalhadas em mãos de diuersas pessoas, & ainda agora

prometo pera a segunda impressão, porque da índia me tem es-
crito q me mandarão muitas curiosidades, & neste Eeyno ei de
auer outras mais. » &. *•

III. Epitaphivm — o epitaphio latino do Camões: « Naso ele-

gis, Flaccus lyricis, Epigrammato Marcus. »

IV. Taboada das Rimas.

V. Prólogo aos leytores. Por o Licenciado Fernão Rodriguez Lobo

Surrupita Auogado nesta Corte. Em 1595..

VI. Ao Estvdioso da ligam poética: Feito por o Licenciado Pedro
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de Maris Sacerdote Canonista em que conta a vida de Luis de
Camões.

VIL Liuros que Domingo Fernandez tem impressos deste Autor.

VIII. Rimas.

Todas estas Rhythmas são impressas em itálico, excepto os
sonetos de II a XXXII, que o-são em characteres romanos.

Posto que no titulo se-diga, que as Rhythmas são seguidas de
duas comédias, o nosso exemplar não as-traz. Sabemos, entretanto,
que lia exemplares em que ás rhythmas se-seguem as duas come-
dias: Enfatriões e Filodemo. Possuimol-as, mas reunidas em volume
separado, como ficou^dicto sob n° 8.

O snr. v. de Juromenha observa, que Thomas Norton tinha
na sua collecção dous exemplares d'estas rhythmas, que apíesen-
tavam differença: em um, as licenças estão no verso do frontispício,
e no outro na pagina seguinte.

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

11) Lvsiadas de Luis de Camoens, princepe de los poetas
de Espana. Al Rey N. Senor. Felipe Qvarto El Grande. Comen-
tadas por Manvel de Faria i Sousa, Cavallero de la Orden de
Christo i de la Casa Real. Contienen lo mas de lo principal de
la Historia, i Geografia del mundo; i singularmente de Espana:
Mucha politica excelente, i Católica: Varia moralidad, i doctrina;
Aguda, y entretenida sátira en comun à los vicios: I de profes-
sion los lances de la Poesia verdadera i grave: I su mas alto,
i solido pensar. Todo sin salir de la idèa del Poeta. Primero i Se-
gundo Tomo. Ano 1639. Con Priuilegio, En Maãriã. Por Ivan
Sanches. A costa ãe Peãro Coello, Mercaãer ãe libros.

= Lvsiadas de Lvis de Camoens, principe de los poetas de Espana:
Al Rey N. S. Felipe IV. El grande. Comentadas por Manuel de
Faria i Sousa. Cavallero de la Orden de Christo, i de la Casa Real.
Contienen lo mas de lo principal de la historia, i Geografia del mundo;
i singularmente de Espana: mucha politica excelente, i Católica:
varia moralidad, i dotrina: aguda, i entretenida sátira en comun
a los vicios : i de profession los lances de la Poesia verdadera
i grave: i su mas alto, i solido pensar. Todo sin salir un solo punto
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de la idéa dei altíssimo Poeta. Tomos tercero i qvarto. Ano 1639.
Con Privilegio. En Maãriã. Por Iuan Sanches, Impressor. A costa
ãe Peãro Coello, mercaãer ãe libros.

4 tomos em 2 volumes in-fol.

O primeiro volume tem na pagina de titulo as armas portu-
guezas com esta legenda: «In omnem terram exivit sonvs eorvm.

No verso d'esta folha differentes epigraphes tiradas do Livro
dos Machabeos, Sidonio Apolinario, Erasmo e Marcial. Na folha
seguinte traz uma advertência aos impressores e mercadores de
livros, aos quaes si alguém quizer fazer nova impressão « liberal-
mente le dará nuevo Original, no solo reparado de lo que arriba
se advierte, sino ilustrado; porque en lugar de algunas cosas que
convino dezirse agora en este libro, por ser la primera vez que se
imprimiò, i que no son menester en la segunda, iràn otras de
mayor utilidad, i no desigual gusto, que se dexaron por lo mucho
que crecia el volumen.»

Seguem-se: Licencias do Ordinário e Sancto Officio, sendo esta
última assignada por d. Thomaz Tamayo de Vargas. — Suma dei
privilegio, datada de 13 de Septembro de 1637. — Fè de erratas. —
Suma de la Tassa, datada de septe de Março de 1639. — Al Rey
Nuestro Senor. Dedicatória a Philippe IV. por Manuel de Faria e
Sousa, na qual se-refere ao sentimento que tivera Philippe II de
não encontrar vivo o poeta, quando entrou em Lisboa: « Sabese
que el senor Eey Felipe II. en lo fuerte de la gran negociacion
dei sossiego de Portugal, entrado em Lisboa, hallò menos (con
pesar no pequeno) este gran Ingenio, quando preguntò por èl, &. »

Depois vem: — Dedicatória Al Excelentíssimo Senor Don Gaspar
de Guzman, Conde de Olivares, &. — Dedicatória A Don Gerônimo
de Villa Nveva, &. —Advertências para leerse con màs luz este Libro.
— Elogio al comentador escriviale Lope Felix de Vega Carpio al
tiempo que se muriò, &.

No fim d'este Elogio, que occupa cinco folhas, estão os retra-
tos de Camões e de Faria e Sousa abertos em cobre pelo gravador
Paulo de Villa Franca. Aos retratos seguem várias poesias ao
poeta e ao commentador. A Camões por Torquato Tasso, Diogo
Taborda Leitão, Diogo Bernardes, Manoel de Sousa Coutinho (Fr.
Luiz de Sousa) e por Faria e Sousa. A Faria e Sousa este enge-
nhoso epigramma, como diz o snr. v. de Juromenha, achado noa
Lusiadas pelo seu amigo Lope de Voga;
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« Parece que gtattiava o claro Ceo
A ifanuel, e seus merecimentos
Esta EinpwSa tam árdua, que o moveo
A subidos, e ilustres pensamentos.

"' Ha mais alguns epigrammas em latim por d. Thomaz Ta-,
Sia^o, e por d. Pedro da Silva e Mendonça, filho do marquez de
Monte-Mayor.

Seguem-se: — Lvsiada de Lvis de Camões.... Prólogo.— Vida
diit Poeta.— Ivizio dei Poema.— Lvsiada.... comentada por Manuel
de Faria i Sousa, &.

Este primeiro volume termina com o canto V, e com esta in-
dicação: Madrid. Por Antonio Duplastre. Afío MDS&ÍJlXIX. Cada
canto é precedido de uma vinheta gravada en| cobre pelo niíBsm'o
artista que gravou os retratos, Paulo de Villa Franca, allusiva ft.o
assumpto de cada canto. Além d'estas gravuras, se-encontram ou-
trás com os retratos dos vice-reis e governadoras da índia e ho-
mens célebres, de que o poeta faz menção no poema.

A numeração d'estes dous primeiros tomos é feita por colum-
nas em vez de ser por paginas ou folhas. O primeiro tomo contém
12 ff. não numeradas, é 552 columnas.

O segundo tomo contém 652 -colufhnas.

O segundo volume, depois do titulo e das" epigraphes citadas
no primeiro volume, comprehende;— Lvsiada.... comentada por
Manuel de Faria i Sousa, &, — Adiciones. — Lecciones varias deste

poema. — Tabla de los avtores qve se traen en este comento. — Tabla

general. — Adicion de Ivgares notables. — Informacion en favor de
Manvel de Faria i Sovsa.... sobre la acvsacion, qve se hizo en el tri-
bvnal dei Santo Oficio de Lisboa a los. comentários qve docta, i jvdi-
ciosa, i catolicamente escrivio a las Lvsiadas, &. — Tabla desta In-
formacion. — Adiciones. '*

O terceiro tomo, comprehendido neste segundo volume, quô
vae do canto VI ao fim do canto VIII, com vinhetas gravadas,
como no primeiro volume, contém 528 columnas.

O quarto tomo tem 670 columnas, afora as 17 folhas inn. da
Tabla general e as da Informacion, que consta de 6 ff. inn. —140
columnas.

Os exempfares mais completos d'estes commentarios são aquelles
que, como este que descrevemos, trazem em seguida ao quarto
tomo a — Informacion en favor de Manuel de Faria i Sousa, &.
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Esta bibliotheca posSU4j„piais um exemplar $fa dous volumes,
e outro com os quatro tomos reapidoif em um so volume, faltando,
porém, a ambos aquelle complenjjfento ao 'quarto tomo.

Innocencio da Silva nota com razão, quS os exemplares d'esta
obra são geralmente impressos em papel de inferior qualidade, es-
curissimo em côr, e de fraca consistência. Exceptua, |to_|_n, d'esta
regra um único, existente hoje na Bibl. Nac. de Lisboa, o qual ó
um bello e magnífico exemplar, em formato maior, e perfeitea^nte
conservado. ¦ * '

. -
Sobre as demais particularidades relativas a Faria*! Sousa, e

a estes commentarios, vide o sSr. visconde de Juromenha. vol. 1.*
pag. 331.

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

(Continua).

_faãa de 0'ahLa.nha. da ^ama.
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NOTICIA DAS OBRAS MANUSCRIPTAS E INÉDITAS RELATIVAS A VIAGEM PHI-

LOSOPHIOA DC- DR. ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA, PELAS CAPITANIAS

DO GRÃO-PARÁ, RIO-NEGRO, MATTO-GROSSO E CUYABÁ. (1783-92.)

POR ALFREDO DO VALLE CABRAL.
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