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[INÉDITO. Colaboração no II Congresso Virtual do DLR. Edição de Texto, ed. Ângela Correia e Cristina 

Sobral, FLUL, 2007] 

 

 

A. Generalidades sobre as tradições da poesia barroca portuguesa 

 

Oferece-se mal à leitura a poesia do barroco português, creio que por duas 

razões principais:  

a sua fama desincentiva a produção de novas edições (e estudos); 

a abundância de manuscritos dificulta a produção de edições boas. 

 

Apresentarei, de forma muito rápida, uma série de apontamentos sobre esta 

fascinante poesia, mais preocupado pela materialidade linguística e filológica que a 

suporta do que pelo modo como ela é recebida. Para aplicação prática de uma parte 

apenas das questões abordadas, publico no final uma edição crítica do Lampadário de 

Cristal, de Jerónimo Baía. Bom exemplo das virtudes e dos defeitos barrocos, e por isso 

frequentemente citado, este poema só é falho no capítulo da tradição manuscrita: 

apenas se conhece dele um testemunho manuscrito, além daquele que, como veremos, 

se pode intuir. 

 

1. Fama 

Góngora e o barroco começaram em Espanha a ser repensados e reavaliados 

mais cedo que em Portugal. Toca-nos de perto o trabalho pioneiro de José Ares 

Montes1, em terrenos preparados por Maria de Lourdes Belchior Pontes2. Mas, apesar 

                                                 

 
1 Góngora y la poesia portuguesa del siglo XVII, Madrid, Gredos, 1956. 
2 Bibliografia de António da Fonseca Soares (Frei António das Chagas), Lisboa, 1950; Frei António das 

Chagas. Um homem e um estilo do séc. XVII, Lisboa, 1953. 
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dessas intervenções críticas reformadoras, a que deram continuidade Vítor Manuel 

Aguiar e Silva3 e Ana Hatherly4, entre outros estudiosos que têm contribuído para o 

conhecimento e a valorização da produção poética do barroco português, prevalece a 

impressão de que este é um recanto da literatura que não é prioritário visitar, nem para 

ler, nem para editar. Prevalece ainda, ou paira sem contestação a nível do consciente, a 

influência do gosto de Hernâni Cidade, para quem “cultismo e conceptismo são duas 

expressões de um conceito de poesia fundamentalmente idêntico: o que a reduz a uma 

actividade puramente lúdica. Não exprime a vida; distrai da vida”5. 

E, no entanto, não haverá na literatura portuguesa domínio mais densamente 

povoado de textos, quase todos eles com a particularidade de disporem de abundantes 

tradições manuscritas e, em alguns casos, impressas. Quem escreveu ou reescreveu 

tanto verso barroco contava, no seu tempo, com muito leitor. 

 

2. Edições 

Estão perdidas, porque a sociedade é outra, as antigas formas de acesso a esses 

manuscritos, que corriam de mão em mão (alusão a formoso livro de Fernando 

Bouza)6. O manuscrito não era apenas o locus da escrita pessoal e recatada, que apenas 

encontraria difusão depois de vertido para forma impressa. O impresso (livro ou folha 

volante) não era o único veículo natural para a leitura e para a transmissão textual 

(Matias Pereira da Silva, ao publicar versos de Violante do Céu, talvez ignorasse que 

eles tinham sido editados em França um século antes). O manuscrito podia ser extraído 

de impressos e permitia a circulação pública, controlada, de textos heterodoxos ou 

salazes. Conhecer estas formas de circulação, de leitura e de transmissão, além do 

interesse histórico e literário, ajuda a resolver o problema prático de dar novamente a 

ler os textos poéticos barrocos. 

                                                 

 
3 Maneirismo e barroco na poesia lírica portuguesa, Coimbra, 1971. 
4 O Ladrão Cristalino, Lisboa, 1997. Poesia Incurável, Lisboa, 2003. Dirigiu ainda a revista Claro-

Escuro, vols. 1-7, Lisboa, 1988-1991. 
5 H. Cidade, A Poesia Lírica cultista e conceptista, Lisboa, Seara Nova, 1942, ix (realces do autor). 

Para uma visão global, ver Aguiar e Silva (1971:cap. III). 
6 Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, 2001, que inspira este parágrafo. 
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As edições que falta fazer obrigam a ter em consideração temas de muito 

variada ordem: as edições que estão feitas, ultimamente ou no séc. XVIII; os 

manuscritos mais ou menos contemporâneos da época de composição; as suas 

características, conteúdo, circulação e paradeiro e o modo como se relacionaram com as 

edições antigas; as circunstâncias dos escritores, o anonimato e dificuldades de 

atribuição de certos poemas; a língua em que foram escritos, geralmente o português, 

mas muitas vezes também o castelhano; a vida da sociedade a que a poesia se refere 

com extremos de explicitação ou de ocultação; e assim por diante. 

Mas as maiores dificuldades da tarefa não vêm da variedade destes temas de 

estudo prévio ou acompanhante, e sim da massa bruta dos textos a explorar e a editar. 

Dificuldades, portanto, de natureza filológica e arquivística. 

 

3. Recensão de testemunhos 

Os impressos são poucos, destacando-se as duas grandes compilações do séc. 

XVIII, Fénix Renascida e Postilhão de Apolo. Da Fénix tornarei a falar, bastando de 

momento acentuar o seu “carácter restrito de antologia” (Aguiar e Silva, 1971:78), que 

não permite extrair dela uma visão representativa e equilibrada do que foi a poesia 

barroca portuguesa. Do Postilhão não vale a pena falar no presente contexto: como 

Aguiar e Silva demonstrou (1971:102-3), esta compilação é na sua maior parte 

devedora da Fénix, especialmente do tomo I, e quanto ao resto dá uma poesia tardia, 

que pouco tem a ver com o barroco. Também há publicações de autores individuais, 

com os seus problemas próprios. 

Os manuscritos que estão à vista, nas bibliotecas públicas portuguesas e em 

algumas estrangeiras (nacionais do Rio e de Madrid, British Library, Library of 

Congress), foram na generalidade identificados ou poderão vir a sê-lo através dos 

catálogos. Mas os outros manuscritos? Certamente haverá alguns, ou muitos, em 

bibliotecas privadas de Portugal e de Espanha, e talvez mesmo de Itália, por privadas 

entendendo-se não apenas bibliotecas familiares, mas também de corporações 

religiosas. E ainda, com certa frequência, podem ser encontrados à venda em livreiros 

antiquários, sem garantias de estarem a caminho do destino definitivo que lhes 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   LAMPADÁRIO DE PALAVRAS 
 

 

 

4 

 

garantiriam os depósitos de uma biblioteca estatal. Este é, pois, um domínio rico em 

promessas para a codicologia. Importa não ficar pela listagem dos textos que cada 

manuscrito contém; a sua materialidade e o modo como foi confeccionado são 

indispensáveis para a valorização justa do seu conteúdo.  

 

{Excurso sobre a Tipologia dos manuscritos 

Para descrever os cancioneiros provençais, Gustav Gröber7 definiu uma 

hierarquia de três tipos de manuscrito poético, dispostos segundo uma evolução 

expansiva da produção literária: de início, as necessidades de preservação e 

transmissão dos poemas satisfaziam-se com as Liederblätter, folhas soltas ou rolos 

contendo poucos poemas, que podiam ser de um só autor (o Pergaminho Vindel, 

hoje na Pierpont Morgan Library, N. York, pode ser um exemplo deste tipo); os 

autores mais produtivos requeriam para as suas obras suportes maiores, os 

cancioneiros individuais ou Liederbücher (talvez tenhamos um vestígio de um 

cancioneiro de D. Dinis no fragmento Sharrer, da Torre do Tombo); finalmente, 

uma Liedersammlung era uma antologia de amplas dimensões, que compilava as 

obras de vários autores, como é o caso dos três grandes cancioneiros galego-

portugueses. 

Se esta tipologia perdura e se aplica aos cancioneiros quinhentistas, como 

demonstra Vicenç Beltrán nos estudos citados, não é seguro que recubra em todas 

as suas modalidades a produção poética manuscrita dos sécs. XVII e XVIII. Mas 

as afinidades são muito grandes e merecem mais demorado exame. 

Os manuscritos barrocos cabem em duas categorias principais: 

 

1. O caderno isolado ou folha volante ou pliego, constituído por uma ou mais 

folhas dobradas em oitavo, sem capa nem costura, que recolhia versos avulsos, 

itinerantemente porque muito portátil, podendo ser reproduzido em dispersão 

horizontal (cf.), porque a pequena dimensão se prestava a ser copiado várias 

vezes e com rapidez. É um suporte afim da Liederblatt e do folheto de cordel 

impresso. 

 

2. A compilação, de conteúdo mais variado e extenso, em que se distinguem três 

subtipos: 

2.a. a reunião de cadernos ou folhas soltas do tipo 1, organizadas por formato 

e encadernadas, ou guardadas dentro de pastas, correspondendo a uma 

forma rudimentar de tentativa de preservação desses materiais tão voláteis 

                                                 

 
7 Cito de V. Beltrán, «Tipología y génesis de los cancioneros. Las grandes compilaciones y los 

sistemas de clasificación», Cultura Neolatina, ano LV, 1995, 233-265 (236). Do mesmo, «Tipología 

y génesis de los cancioneros: Juan Fernández de Híjar y los cancioneros por adición», Romance 

Philology, L/1, 1996, 1-19. 
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quanto o nome indica; a variedade de géneros textuais é grande e a recolha 

parece obedecer mais ao acaso que a opções coleccionistas;  

2.b. o códice propriamente dito, encadernado quando estão ainda brancas as 

folhas, de formato e proveniência uniformes, nas quais o proprietário vai 

transcrevendo poemas à medida que os recebe; o conteúdo acaba por ser 

pouco diferente do tipo anterior na sua dependência dos acasos da circulação 

de textos; 

2.c. o códice planeado, em que um calígrafo, trabalhando para si ou para um 

proprietário, transcreve sistematicamente as obras de um autor, organizadas 

em géneros, dotadas de índice e ocasionalmente de ornamentação, abrindo 

novas secções em nova página (não em novo caderno); a compilação pode 

dividir-se por vários volumes; na sua origem estão colecções do tipo 2.a.; 

como um códice deste tipo requer bastante tempo de espera e esforço de 

angariação de materiais, a cópia pode ter à sua disposição não um, mas vários 

testemunhos do mesmo poema, o que facilmente gera situações de 

contaminação.}  

 

Também por esse motivo, qualquer recensão que se estabeleça dos testemunhos 

de uma obra deverá ser tida como aberta8. O futuro aparecimento de testemunhos que 

obriguem a redesenhar a tradição manuscrita dessa obra deverá ser tido como uma 

quase certeza. Sendo certo que isso não resolve as relações marcadas por transmissões 

de memória, que certamente ocorreram na época barroca. António Vieira queixava-se 

de lhe terem impresso em Espanha dois livros de sermões a partir de “cópias mal 

escritas e tomadas de memória”9. 

 

4. Colação de testemunhos 

Ou seja, qualquer confronto que se faça entre os testemunhos conhecidos (por 

prudência, não digo “existentes”) e qualquer tentativa de racionalizar em termos de 

relações genealógicas as afinidades e dissonâncias entre eles detectadas deverão ser 

considerados provisórios e, provavelmente, errados. Não é este um motivo para se 

continuar inactivo. 

É compreensível a decisão que alguns editores tomam de prescindirem das fases 

de colação e ordenação estemática dos testemunhos e de passarem directamente à 

                                                 

 
8 Giorgio Pasquali, Storia della Tradizione e Critica del Testo, Roma, Mondadori, 1974, 126; 

Gianfranco Contini, Breviario di Ecdotica, Turim, Einaudi, 1990, 31. 
9 Para este e outros episódios, Bouza, Corre Manuscrito, pp. 42-43. 
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transcrição de um único testemunho, seleccionado através de colação abreviada, ou por 

qualquer razão prática. Se a transcrição for cuidadosa e completa, teremos a 

reprodução de um manuscrito real em vez da montagem de um texto híbrido, que 

deve mais ao editor que à história: é essa a reconhecida razão de ser da solução 

bédieriana. 

Mas os avanços que vierem a ser alcançados no método de editar serão 

conseguidos através da via perigosa da colação total dos testemunhos disponíveis. 

Antes de a empreender com alguma segurança, há que produzir instrumentos 

informatizados, como a reprodução digitalizada do maior número possível de 

testemunhos conhecidos, manuscritos e impressos, e como uma base de dados que 

reúna, localize e atribua os poemas desses testemunhos (onde o poema seja 

identificado por título e também por incipit de dois versos). Deste modo se poupam 

recursos de tempo e esforço para a real dificuldade de confrontar pela leitura, verso a 

verso, algumas dezenas de versões do mesmo poema. O dispositivo de colação, no 

plano prático, compreende: 

a. a adopção de um ponto de vista único (a colação deve ser feita a partir de um 

testemunho fixo, sempre o mesmo, em relação a cujas lições se definem as 

variantes dos outros); 

b. a não consideração de variantes acidentais (grafias homófonas, abreviaturas, 

gralhas tipográficas); a capitalização (distribuição de maiúsculas e minúsculas) 

e a pontuação podem, até certos níveis, ser igualmente descartadas (cf. 

Transcrição); 

c. a não consideração da periferia do texto (título, anotações marginais), cuja 

autoria pode caber a qualquer interveniente; 

d. a eliminação de testemunhos que sejam derivados exclusivamente de outros 

igualmente disponíveis (porque nada de bom e original têm para oferecer). 

 

Limpa a mesa de todos estes elementos – cuja utilidade, contudo, é grande para 

a contextualização –, fica o editor enfrentado com um fenómeno que mantém intactas 

as suas dimensões incomensuráveis: uma variação textual multiplicada e 
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multidireccionada, difícil de manejar e de resolver. Apetece perguntar se o problema 

ecdótico mais interessante é a descoberta da versão original ou antes a disseminação (a 

corrida) do texto em tantas direcções. 

 

 5. Estemática 

Esse fenómeno está, evidentemente, relacionado com a grande procura da 

poesia barroca, não apenas contemporânea mas ainda no séc. XVIII, quando os 

barrocos  já haviam partido. Está também relacionado com os seus percursos e modos 

de circulação, que precisam de ser mais conhecidos.  É provável que a transmissão de 

tipo vertical (p.ex., um manuscrito que passa a um impresso, e este a outro), 

A 
↓ 

B 
↓ 

C 

 

fosse acompanhada, ou superada, por uma outra de tipo transversal, que permitiu a 

produção em pouco tempo de muitas cópias, ricas em variantes e acessíveis à 

contaminação (cf.): 

 

 

 

 

 

 

{Excurso sobre contaminação 

A abundância de manuscritos tornava fácil que os coleccionadores obtivessem 

duas ou mais cópias do mesmo texto. Seguia-se a constatação de que essas cópias 

eram separadas por variantes. Seguia-se o desejo de eliminar essa variação, tida 

por danosa da qualidade do texto, embora olhos e gostos modernos lhe possam 

dedicar elogios, crismando-a de variância. No imediato, o proprietário podia 

adicionar ao seu manuscrito, em margens e entrelinhas, as variantes encontradas; 

com mais tempo, meios e esmero, procederia à cópia integral do texto, 

seleccionando uma entre as variantes disponíveis. No primeiro caso, temos uma 

versão básica em que se entrelaça uma segunda versão; é uma situação 

     A      

 ↓    ↓    ↓  

 B    C    D  
↓ ↓ ↓      ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ 
E F G  H I J  K L M 
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visualmente transparente e estematicamente proveitosa. No segundo caso, temos 

uma nova versão, contaminada, que esconde essa condição. Só na presença das 

duas versões que provocaram a contaminação, e de elementos externos que 

provem inequivocamente a sua anterioridade, será possível reconhecer a mistura 

de lições na versão contaminada.  

        A 
        ↓ 

B → C 

 

Na ausência de provas externas, a versão contaminada pode induzir no erro de se 

pensar que originou as outras, pelas quais teria repartido as suas lições. O 

testemunho C foi contaminado por A e B, mas pode fingir que é antecedente de 

ambos: 

 C → A 
↓ 
B 

 

A contaminação e a recensão aberta são, juntamente com a abundância de 

testemunhos, as grandes dificuldades da edição da poesia barroca. Ao mesmo 

tempo, constituem a sua principal riqueza como campo de explorações que 

podem ter relevância para o método e a teoria da crítica textual.} 

 

Perante tamanhas dificuldades, bem vai quem escolhe editar poemas com fraca 

tradição. Não haverá problema mais singelo de resolver que o do Lampadário de Cristal: 

um manuscrito incompleto, uma edição que não o teve como modelo (e permite 

postular um segundo manuscrito mais completo, que foi esse modelo) e uma segunda 

edição basicamente derivada da primeira, mas com apuramentos. 

Seria desejável que se multiplicassem as edições de textos que, tendo poucos 

testemunhos, vissem os seus problemas resolvidos de forma segura e servissem de 

modelo e referência aos casos mais complexos, que resistem a ter as suas tradições 

organizadas sob forma estemática, com indigitação de sub-arquétipos e, portanto, 

soluções editoriais claras. Nestes casos, antes de ceder a um cepticismo ecdótico que 

justifica saídas bédierianas, podem ser experimentados alguns recursos capazes de 

sugerir, se não de indigitar, os testemunhos em que a edição mais seguramente se pode 

apoiar. 
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A estemática, ou seja, a disposição sob a forma de esquema genealógico dos 

testemunhos existentes ou conjecturáveis que formam uma tradição, pretende 

responder a duas perguntas:  

 uma de relacionamento (como se relacionam entre si esses testemunhos? quais 

descendem de quais? quais são equidistantes do arquétipo? quais são contaminados?);  

 e outra de orientação (de dois testemunhos relacionados, qual se acha mais 

alto, isto é, mais próximo do arquétipo?). 

As recensões típicas da poesia barroca respondem mal a estas perguntas, 

quando as queremos organizar em estema clássico, porque faltam demasiados elos. A 

colação patina por falta de variantes explícitas quanto à ascendência do testemunho. 

Há situações, contudo, em que é possível perceber que alguns testemunhos da 

tradição são aparentados de forma mais íntima, formando núcleos familiares a que 

outros são alheios. Mesmo que dentro de cada núcleo não se consiga obter o desenho 

de uma linhagem, sabe-se que entre os seus membros circulam lições privativas que, 

salvo contaminação, remontam a um subarquétipo que foi antepassado comum do 

núcleo. Essas lições, postas em diálogo com as correspondentes de outro núcleo, 

podem sugerir para o núcleo uma ancestralidade que nenhum dos seus elementos, 

isolado, exibe. 

A existência de eventuais núcleos de manuscritos pode ser denunciada pelo 

menos por dois tipos de indícios: 

 

 a. a maior ou menor completude dos testemunhos, quando pode ser 

relacionada com a extracção de cópias em várias fases da génese do texto e não, 

evidentemente, com amputações censórias. Da Fábula de Fílis e Demofonte de António da 

Fonseca Soares conhecem-se manuscritos com extensão muito variada10, todos eles com 

dez cantos (embora Barbosa Machado, na Biblioteca Lusitana, referisse doze). Os cantos 

variam em extensão conforme os manuscritos; uns têm mais oitavas do que outros, 

alguns têm-nas dispostas em lugares diferentes. Pode ser que isto se relacione com a 

                                                 

 
10 Maria Teresa Montes Izcu lidou com 48 manuscritos na sua tese doutoral, La Fábula de Filis y 

Demofonte, Universidade de Sevilha, 1998, de que extraio estes dados. 
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escrita inacabada do poema: enquanto os outros cantos têm entre 70 e 100 oitavas, o 

VIII tem apenas cinco e o X tem quinze. Mas o facto a ponderar é outro:  

 o canto I tem seis manuscritos com 84 oitavas, cinco com 85 oitavas, vinte e 

quatro com 86 oitavas e dois com 87 oitavas; 

 o canto IV tem quinze manuscritos com 90 oitavas e vinte e um com 91 

oitavas; 

 isolando os manuscritos com maior número de oitavas em ambos os cantos, 

verifica-se que são praticamente os mesmos: BN 3090, 3091, 3548, 3565, 3566, 5713, 

6209, 6430, 8578, 11439, 11442; AN/TT 834, 2151; BAC 173, 646; BGUC 1013; BPE cxxx/1-

16; BPMP 2611; 

 estes dezoito manuscritos constituem-se como uma espécie de mainstream que, 

assim como tem mais texto, pode ter mais lições comuns;  

 esta dedução tem seus riscos, mas esta outra não tem: estes manuscritos 

podem ser, para colação, tratados em separado daqueles que não fazem parte do 

núcleo. Quando se trabalha com meia centena de manuscritos, cada um com mais de 

400 oitavas, não é um resultado menor. 

 

b. não é raro descortinar-se, colacionando dois ou mais manuscritos, que alguns 

poemas se encontram dispostos pela mesma ordem, em séries paralelas que só podem 

explicar-se por terem uma origem comum. Para fins estemáticos, os testemunhos que 

dispõem, pelo menos em parte, de séries destas fazem parte de um mesmo núcleo. Há 

pelo menos dois núcleos deste tipo nos manuscritos de Gregório de Matos12, um dos 

quais constituído pelo Manizola 303, da biblioteca de Évora, e pelo chamado Asencio-

Cunha I, hoje na biblioteca da Faculdade de Letras da UFRJ, integrado no espólio de 

Celso Cunha, seu último proprietário. Estes manuscritos contêm uma mesma série de 

poemas, dispostos pela mesma ordem com ligeiros soluços da parte do Manizola. A 

                                                 

 
11 BN (Biblioteca Nacional de Portugal), AN/TT (Arquivos Nacionais/Torre do Tombo), BAC 

(Biblioteca da Academia das Ciências), BGUC (Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra), 

BPE (Biblioteca Pública de Évora), BPMP (Biblioteca Pública Municipal do Porto). 
12 Estudados por Francisco Topa na sua tese de doutoramento Edição Crítica da Obra Poética de 

Gregório de Matos, Universidade do Porto, 1999, de cujos índices extraí elementos. 
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seguir ao último poema da tabela abaixo, Asencio-Cunha isola-se para incluir uma 

outra série de 17 poemas de Eusébio de Matos, após o que retoma o parelelismo com 

Manizola. 

 

 Asencio-Cunha I Manizola 303 

Ah Senhor! quanto me peza  1-6 48-50r 

Estou, Senhor, da vossa mão tocado 6-7 50v 

Isto, que ouço chamar por todo o mundo 7-8 50v-51r 

Se o descuido do futuro 8-12 51v-53r 

Ay de mim! se neste intento 13-15 53v-54v 

Meu amado Redemptor 16-18 55r-56r 

Tremendo chego, meu Deos 19-21 56v-57v 

Pequei, Senhor, mas não porque hey peccado 21-22 57v 

Numa cruz vos exaltastes 22-24 58r-59r 

Sendo sol, que dominais 25-26 59v-60r 

Depois de crucificado 27-28 60v-61r 

Todo amante, e todo digno 29-30 61v-62r 

Ja sey, meu Senhor, que vivo 31-32 62v-63r 

Oh quem tivera empregados 33-34 63v-64r 

Ay meu Deos, quem merecera 35-36 64v-65r 

Esta alma, meu Redemptor 37-38 65v-66r 

Ay meu Deos, que ja não sey 39-40 66v-67v 

Cuidey, que não permitisse 41-42 67v-68r 

Se no pam vos disfarçais 43-44 68v-69r 

De hum barro fragil, e vil 45-46 69v-70r 

Ja requintada a fineza 47-48 – 

Á meza do Sacramento 49-50 70v-71r 

Trez vezes grande, Senhor 51-52 71v-72r 

Sol de justiça divino 53-54 72v-73r 

Agora, Senhor, espero 55-56 73v-74r 

Não he minha voz ouzada 57-58 74v-75r 

Mostray, Senhor, a grandeza 59-60 75v-76r 

Ay quem bem considerára 61-62 76v-77r 

Quem fora tam fino amante 63-64 77v-78r 

Bem sey, meu amado objecto 65-66 – 

Se todo a vós me dedico 67-68 – 

Nada, meu Senhor, vos digo 69-70 78v-79r 

Offendi-vos, meu Deos, bem he verdade 71 81r 

Quem da religiosa vida 72-74 79v-80v 

Na oração; que desaterra ... aterra 75 81v 

Que es terra Nome, e em terra hasde tornar-te 76 82r 

O todo sem a parte não he todo 86 82v 

Divina flor, si en essa pompa vara 77 – 

Venho, Madre de Deos, ao vosso monte  78 83v 

Salve, celeste Pombinha 79-83 – 

Para May, para Esposa, Templo, e Filha 84 – 
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Entre as partes do todo a melhor parte 85 – 

Oh quanta divindade, oh quanta graça 87 – 

Como na cova tenebrosa, e escura 88 – 

Antes de ser fabricada 89-90 84r-84v 

Fragante Rosa em Jericô plantada 91 85r 

Oh que de rosas amanhece o dia! 92 85v 

A Rainha celestial 93-94 86r-86v 

Temor de hum damno, de huma offerta indicio 95 – 

Desse cristal, que desce transparente 96 87r 

O alegre do dia entristecido 97 – 

Oh magno serafim, que a Deos voaste 98 87v 

Quando o livrinho perdestes 99-101 88r-88v 

Gosta Christo de mostrar 101-103 89r-89v 

Entrou hum bebado hum dia 103 90r 

Na conceição o sangue esclarecido 104 90v 

Meu Deos, que estais pendente em hum 

madeyro 

105 91r 

 

 

6. Estabelecimento do texto – Transcrição e emenda 

A transcrição pode ser a operação mais demorada da edição de um texto, mas 

está longe de ser a mais complexa e interessante. Só se justifica uma transcrição muito 

conservadora, mas não mais de semidiplomática (com desenvolvimento de 

abreviaturas), se o texto a transcrever for autógrafo. Com a falta de autógrafos dos sécs. 

XVII e XVIII escrupulosamente editados, isto é, não por historiadores que só curam das 

informações factuais ou por literatos a quem grafias antigas fazem doer a vista, uma 

edição que preserve grafias, gramática e léxico certificadamente saídos das mãos de 

escritor identificado constitui um instrumento precioso para estudos de vária natureza. 

E uma necessidade do campo bibliográfico da obra. 

Se o texto a transcrever não é autógrafo, então a probabilidade é alta de a sua 

superfície gráfica ser representativa apenas do copista, ou do compositor tipográfico, 

logo tão pouco autoral como a transcrição que o editor moderno lhe atribuir. Ou quase, 

porque os acidentais da cópia não são desprovidos de interesse; com eles se pode 

identificar a mão da cópia, o respeito que o copista tinha pelo original e os particulares 

de data, lugar e condições. Obtidas tais informações, resta o facto de as grafias 

corresponderem a um estado de língua que, acauteladas algumas áreas em mutação, 

não sofreu evoluções significativas entre o séc. XVIII e os dias de hoje, pelo que se lhe 
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pode aplicar quase sempre o sistema de representação gráfica previsto pela ortografia 

oficial de 1945, que é vigente em Portugal.  

A este critério de nível estratégico, cabe dar no terreno da aplicação táctica a 

forma que for ditada pela natureza e a história do texto concreto, os alvos da edição e 

as necessidades que já se acham satisfeitas por outras edições existentes13. Assim, 

 dois textos, em que estes parâmetros actuem de modo diverso, podem receber 

transcrições não coincidentes; 

 a modernização ortográfica deve ceder o lugar a grafias conservadoras sempre 

que esteja em causa a representação de traços diacronicamente distanciados, que de 

outro modo seriam ocultados (cuidado importante quando estão em causa questões de 

metro e de rima); 

 também deve avaliar se a pontuação e a capitalização têm valor pertinente 

que se perderia numa modernização absoluta; 

 se a edição tiver por base dois ou mais testemunhos, entre cujas lições alterna, 

mais se justifica que estas sejam uniformizadas; 

 o mesmo sucede com as emendas, lições que tanto podem ser fornecidas por 

um dos testemunhos como ser concebidas conjecturalmente pelo editor. 

 

Subjacente a todos estes procedimentos, e a outros que se deduzem por 

analogia, está a convicção de que o texto, no final, terá as suas estruturas discursivas e 

linguísticas (fonológicas, morfológicas, sintácticas e lexicais) integralmente respeitadas 

pela transcrição e aperfeiçoadas, ou recuperadas, pela emenda. O respeito pelas 

estruturas linguísticas significa que serão marcadas, por forma gráfica apropriada, 

todas as que forem arcaicas e tratadas como modernas todas as restantes. 

Esta convicção vale para os textos em português. Mas não pode valer de modo 

idêntico para os textos em castelhano, que correspondem a um terço do conjunto da 

Fénix. Se esses textos estiverem eivados de lusismos, que apressadamente podem ser 

confundidos com erros tipográficos ou de gramática castelhana, não se deve presumir 

                                                 

 
13 Ivo Castro e Maria Ana Ramos, “Estratégia e t{ctica da transcrição”, Actes du Colloque Critique 

Textuelle Portugaise (Paris, 1981), Paris, Centre Culturel Portugais, 1986, pp. 99-122. 
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que é função da crítica textual eliminar tais formas e substituí-las por uma forma 

normal castelhana, do Século de Ouro ou actual. Porque isso seria presumir que não foi 

o autor que as colocou no texto: na verdade, ele pode tê-lo feito deliberadamente, com 

fins parodísticos, ou desapercebidamente, porque a língua ao seu dispor era um 

castelhano lusitanizado, aclimatado e transmitido dentro dos meios literários 

portugueses, uma espécie de língua literária convencional, que ainda não foi 

suficientemente estudada e deve ser tratada com minucioso cuidado. A 

“tradicionalidade castelhanizante de Portugal” de que falava Dámaso Alonso a 

propósito de Gil Vicente14, mas que se manifestava na obra de muitos outros escritores 

do XVI, não se manifestaria também na dos barrocos? Ao escrever em castelhano, 

teriam em mente ser lidos a sério por públicos de Espanha ou por públicos portugueses 

que recebiam as claudicações linguísticas do autor com uma piscadela de olho 

cúmplice?  

Quando o testemunho não é autográfico, são tantos os intermediários entre o 

que o autor escreveu e o que é dado a ler que parece milagre descobrir algo que, 

demonstradamente, tenha sido escrito pelo autor. Claro que a estrutura da frase e o 

léxico são por definição seus, embora haja edições que cometem o vandalismo de as 

alterar. Mas as grafias são mais vulneráveis, porque vivem no pressuposto de serem 

correspondências equivalentes, em quadro predefinido, às realidades linguísticas 

propriamente ditas. Por isso, é uma raridade podermos ter a certeza de que foi o 

escritor que, no seu tempo e no seu papel, escreveu exactamente o que temos à frente. 

Só nesse caso o que lemos, independentemente do suporte em que se apresenta, está 

dotado de uma autenticidade que lhe vem de ter figurado no autógrafo saído das mãos 

do autor e de ter sido transmitido sem mudança pela tradição abaixo. Tão invulgar 

fidelidade à letra do texto só pode ser comprovada quando é essencial à estrutura do 

texto; quando a letra adquire poder diferenciador a nível gramatical ou semântico. 

                                                 

 
14 «Problemas del castellano vicentino», Gil Vicente, Tragicomedia de Don Duardos, editada por 

Dámaso Alonso, tomo I, Madrid, 1942, 123. 
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Um exemplo tornará isto claro. Camões escreveu, nas trovas bilingues 

conhecidas por Disparates seus na Índia, o seguinte quarteto, que os dois primeiros 

editores publicaram de modo bastante semelhante: 

 

Deixay a hum que sea bone, 

diz logo de muito sengo 

villas & castillos tengo, 

todos a mi mandar sone. (Rhythmas, Lisboa, M. de Lira, 1595, 167v) 

 

Deixay a hum que seabone, 

Diz logo de muto sengo 

Villas & castillos tengo, 

Todo a mi mandar sone. (Rhythmas, Lisboa, P. Crasbeeck, 1598, 166v) 

 

Dos editores modernos, Agostinho de Campos (Camões Lírico, I, 1923, p. 232) 

erra estupendamente ao aportuguesar tengo para tenho, sem se deixar guiar pela rima: 

 

Deixai a um que se abone 

Diz logo, de muito sengo: 

Villas e castillos tenho 

Todos a mi mandar sone. 

 

Outros15 reproduzem com maior ou menor modernização as lições 

quinhentistas. Mas nenhum editor, antigo ou moderno, distraído ou não, muda o 

último vocábulo do quarteto, que Camões inequivocamente escreveu: a forma 

agramatical sone, que não é castelhano nem português, mas uma representação 

semifonética, para português entender, da forma verbal son, com vogal oral e 

consoante nasal final articulada. Porque só assim seria possível a rima com abone. 

Marcas destas são postas pelo autor e por todos devem ser respeitadas.  

Este exemplo mostra ainda como o castelhano podia ser manipulado pelos 

escritores portugueses e como essa manipulação corre o risco de ser obliterada por 

uma transcrição excessivamente normalizadora. 

                                                 

 
15 Assim Costa Pimpão (Luís de Camões, Rimas, Coimbra, 1994, 98) e Vanda Anastácio (Luís de 

Camões, Teatro Completo, Porto, 2005, 404). 
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Parece deslocado introduzir regularizações ditadas pela norma actual do 

castelhano, ou pela dos sécs. XVII e XVIII, em textos escritos por portugueses para 

portugueses. É certo que nem sempre os lusismos, ou os erros, foram implantados, 

deliberadamente ou não, pelo autor do texto. Os intermediários (copista, editor, 

compositor) podem ter ajudado – ou melhor, não podem deixar de ter colaborado na 

introdução de lusismos – mas como não é comum que a sua presença seja tão palpável 

que se saiba onde acaba a mão do tipógrafo e começa a do autor, ou onde acaba a 

interferência do português e começa o uso deficiente do castelhano, a cautela 

recomenda que todos os casos sejam tratados da mesma forma, mais conservadora de 

marcas antigas e de variação no castelhano do que no português. Objectos de cristal 

devem ser manejados com cuidado. 
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B. Sobre a Fénix Renascida 

 

A Fénix teve duas edições, ambas no séc. XVIII. Apesar de separadas por um 

intervalo de cerca de trinta anos, ambas foram produzidas pelo mesmo responsável, o 

livreiro de Lisboa Matias Pereira da Silva. São à primeira vista muito semelhantes, 

divididas em cinco tomos de oitavo, encadernadas, com um mesmo estilo de paginação 

e de decoração. 

 

1. Edições 

A 1.ª edição foi publicada ao longo de doze anos: tomo I (1716), tomo II (1717), 

tomo III (1718), tomo IV (1721) e tomo V (1728). A 2.ª ed. saiu toda num mesmo ano, 

1746. Por trás destas datas, adivinha-se uma história editorial que mereceria estudo 

dedicado. Que papel coube nela às iniciativas empresariais e literárias de Matias 

Pereira, que papel às condições de produção tipográfica e comercialização, que papel 

ao acolhimento do público e acima de tudo à atitude do Santo Ofício e do Paço? Por 

todos estes motivos, ou por alguns deles, parece que as facilidades iniciais do projecto 

de Matias Pereira da Silva se desvaneceram com a saída do tomo III; o tomo IV fez-se 

aguardar durante três anos e o último demorou mais sete anos.  

Algo se vislumbra nas licenças. São rotineiramente permissivas para os dois 

tomos iniciais, aceitando como suficiente garantia a promessa de Matias Pereira no 

prólogo do tomo I: “Não tenho tenção de dar lugar nestes Tomos às obras que por 

profanas e impudicas o não merecem”. Em reacção, o tomo II recebe um ditirâmbico 

parecer do juiz do Crime da Mouraria, que vale a pena reter: 

 

Senhor 

São as obras amortecidas pérolas sepultadas, porque tendo o ser, lhe falta a 

estimação. Esta é a que agora lhe dá o discreto curioso, que as ajunta no 

proveitoso trabalho com que as manifesta; pois faz que das cinzas renasçam, 

para que na aura popular se estimem; deixando em sábio Problema quais são os 

que devem mais à sua curiosidade, se os Autores, que lhe deram a vida nos 

primorosos rasgos; ou se os Leitores, que lhe bebem a doutrina nos entendidos 

conceitos? A matéria me elevaria o discurso a dar por uma e outra parte a 

reposta, se não escrupulizara em retardar à obediência, que me obriga a dizer a 

V. Majestade, me parece este segundo tomo da Fénix Renascida digno de se dar à 
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estampa; porque além de não encontrar às leis Divinas ou humanas, é um 

vistoso Jardim de discretas flores, aonde a variedade deleita os ânimos, e um 

céu de entendidas estrelas, aonde o resplandor ilumina os discursos. Este é o 

meu parecer; V. Majestade mandará o que for mais justo. Lisboa, 2 de Outubro 

de 1716. 

O Juiz do Crime da Mouraria 

Luís Borges de Carvalho 

 

Mas o tomo III já sofre censuras: “Vistas as informações, pode-se imprimir o 

terceiro tomo da Fenix Renascida, menos as palavras riscadas (...)”. O juiz da Mouraria 

ainda engalana um parecer, mais comedido que o anterior, mas o favor esfriara. Diz o 

juiz: 

 

Senhor 

Os voos desta Fénix, pois são igualmente entendidos, devem ser igualmente 

venturosos; a curiosidade os anima, quando a veneração os suspende, e com a 

licença de Vossa Majestade, que justamente merece, pois não ofende as Leis, ou 

bons costumes, poderá voar renascida com bem justificadas presunções de 

gloriosa, ficando por este modo premiado o trabalho de quem lhe deu as cinzas, 

e satisfeito o impulso de quem lhe menistrou as chamas. Este é o meu parecer: 

Vossa Majestade mandará o que for mais justo. Lisboa Ocidental, 2 de 

Novembro de 1717. 

O Juiz do Crime da Mouraria 

Luís Borges de Carvalho 

 

Matias Pereira, com optimismo, promete novos tomos com rapidez (“O quarto 

Tomo está corrente, e sairá brevemente a lograr com os outros os mesmos aplausos; a 

que seguirão todos os mais que determinamos dar à luz, que são bastantes”). 

Efectivamente, o tomo III terá saído pouco depois de Maio de 1718 e já em Janeiro 

seguinte havia um parecer favorável à publicação do tomo IV, assinado por um Fr. 

António das Chagas que não é o famoso poeta, morto em 1682. Mas logo se mudaram 

as coisas; o parecer imediato revela problemas: 

 

Eminentíssimo Senhor 

Vi a quarta parte da Fénix Renascida, e enquanto a deverem-se riscar as seis 

décimas, que notou o Padre qualificador Dom António Caetano, me conformo 

com o seu parecer, não só pela razão alegada, mas porque tem alguns conceitos 

muito mal toantes. 
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Enquanto ao escrever-se, ou não, o nome de António Serrão de Crasto nas suas 

obras, me parece acto facultativo com que V. Eminência ou pode premitir que 

se imprima, ou mandar que não. Este é o meu parecer. Carmo de Lisboa, 10 de 

Fevereiro de 1719. 

Fr. Joseph de Sousa. 

 

Meses depois, era emitido um novo parecer, bastante extenso, de José Soares da 

Silva, académico de História, onde, depois de alguns louvores, são desferidas as 

seguintes críticas a respeito de poemas hoje incógnitos (pelo menos através das páginas 

da Fénix). Disse Soares da Silva: 

 

(...) Só o que julgo repugnante ao bom governo político é que hajam de 

imprimir-se o terceiro Soneto deste livro, a primeira Décima, o Romance à 

batalha de Montes Claros e as redondilhas a certo Cabo que fugiu da 

campanha, porque estas obras, se então tiveram galantaria, porque vieram a 

tempo, agora, como já não têm lugar, não podem ter graça e nem com toda a 

afluência de seus equívocos poderia hoje o Autor fazer que parecesse harmonia 

a sua dissonância; reparo que talvez não fizeram, nem fariam muitos, não sei se 

menos atentos ou menos escrupulosos. Enfim semelhantes memórias sempre 

são indecorosas até para os mesmos que as persuadem; porque, além de que é 

certo que o grande esforço do vencido é que constitui a maior glória do 

vencedor, o lembrar da ofensa para a vingança não é menos culpável que o 

recordar a vingança para o desvanecimento: pela mesma razão me parecem 

também indignas de se dar ao prelo duas coplas pertencentes a esta mesma 

matéria, que estão no quarto Romance da Relação dos desposórios do 

Sereníssimo Rei o Senhor Dom Afonso sexto, as quais começam: Tinha ao Leão 

de Castela, etc. No mais, como já disse, não acho cousa que encontre o Real 

serviço de Vossa Majestade, que mandará o que for servido. 

 

Algo terá sucedido depois disto. Este parecer está datado de 24 de Junho de 

1719, mas licenças finais só seriam dadas em Janeiro de 1721, ano e meio mais tarde. 

Nada disto impediu o editor de prometer: “com brevidade publicaremos o quinto 

tomo, e se lhe irão seguindo os mais, que temos determinado dar ao prelo, que são 

muitos”. A brevidade converteu-se em sete anos de espera e os muitos tomos não 

passariam do quinto. 

Matias Pereira apresenta o volume final com uma justificação e uma denúncia: 
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Leitor amigo, cansado estarás de esperar a repetição dos voos da minha Fénix, 

parecendo-te tanta demora, já fraqueza de suas asas, já descuido da minha 

aplicação; não sendo um, nem outro motivo, causa de sua detença; mas sim, 

que estando já para se remontar generosa à esfera da luz, mão poderosa lhe 

cortou as asas, com que foi preciso deixar-lhas crescer, e nascer-lhes novas 

penas, para poder voar. 

 

Qual terá sido a mão poderosa não se vislumbra. A apreciação do tomo V 

correu seus trâmites entre 1723 e 1724 e, apesar de uma referência a “expressões 

demasiadamente fortes, e encarecidas, com laivos de escandalosas”, tudo era absolvido 

em nome da liberdade poética. Mas em Julho de 1724 o processo parou e só quatro 

anos depois são concedidas as licenças finais para poder circular. 

Desta história contada por metade, extrai-se que os ritmos de publicação foram 

decisivamente influenciados pelos filtros da censura. Esses mesmos são também 

responsáveis por alterações introduzidas no texto, que poderíamos avaliar melhor se 

tivéssemos a sorte de encontrar manuscritos representativos do estado de pré-

impressão das obras. E, conclusão principal, Matias Pereira não deve ser tido como 

único culpado pela “atenuação” dos textos que publicou. Sabe-se como funciona uma 

censura: antes de actuar, procura inculcar nos autores e editores a conveniência de 

serem eles próprios, por sua livre e espontânea vontade, a sangrar-se em saúde. 

Se ele foi o responsável de uma ponta à outra, as oficinas tipográficas variaram 

bastante: António Pedroso Galrão fez os tomos primeiro e último, José Lopes Ferreira o 

segundo e o terceiro, enquanto o quarto saíu numa oficina do próprio Matias Pereira 

da Silva e de João Antunes Pedroso.  

Esta diversidade de oficinas é espelhada na dos patrocínios. Os tomos são 

sucessivamente dedicados a D. Francisco de Portugal, D. José de Portugal, D. João de 

Almeida e Portugal, D. João de Mascarenhas e D. Francisco Xavier de Menezes. Quem 

são?16  

D. Francisco de Portugal e Castro é o 8.º conde de Vimioso, em quem acabava 

de ser restaurado, nesse mesmo ano de 1716, o marquesado de Valença. Seria depois 

                                                 

 
16 Nuno G. Freitas Monteiro, O Crepúsculo dos Deuses. A Casa e o património da aristocracia em 

Portugal (1750-1832), Lisboa, 2-ª ed., 2003. 
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eleito para a Real Academia de História, onde apresentou diversas comunicações, 

sendo ainda autor de Instruções a seus dois filhos, publicadas em Lisboa, 174517. D. José 

Miguel João de Portugal é o primogénito desses filhos, na altura da dedicatória conde 

de Vimioso e futuramente marquês de Valença; como tinha apenas onze anos, pode 

perguntar-se se o tomo II da Fénix lhe era efectivamente dedicado, ou a seu pai. D. João 

de Almeida e Portugal é o 2.º conde de Assumar, igualmente membro da Academia de 

História. D. João de Mascarenhas é o 7.º conde de Santa Cruz, herdeiro do marquesado 

de Gouveia. D. Francisco Xavier de Menezes era o 4.º conde da Ericeira, cuja 

personalidade intelectual é bem conhecida. Parece, assim, que Matias Pereira da Silva 

encostou a publicação da Fénix a famílias nobres de reconhecidos interesses literários e 

académicos: isso é claro quanto às casas de Vimioso, Ericeira e Assumar, depois 

associada à de Alorna, e menos claro quanto à de Gouveia. 

Matias Pereira e os sucessivos impressores da Fénix justificam um capítulo de 

história tipográfica, que não tenho nem meios nem tempo de desenvolver. Assim 

falava dele, e da Fénix, o Cavaleiro de Oliveira18:  

 

Mathias Pereira da Silva, livreiro que conheci na rua nova de Lisboa, era o 

director d’esta curiosidade, ou d’esta collecção. Ouvindo que elle não é j{ 

livreiro, e sabendo, como nós dizemos, que está mui afidalgado, creio, como 

digo, que se não continua a obra, porque mendigar sempre é desaire, ainda que 

seja mendigar versos; e como elle os não tinha senão das esmólas dos curiosos, 

julgo que será contra a gravidade dar-se presentemente a essa pedintaria.  

 

O Cavaleiro tem razão e não tem: a obra não continuou a expandir-se, na 

medida em que não foram publicados os tomos que estavam prometidos para além do 

quinto; mas a 2.ª edição, com os seus consideráveis acrescentos,  testemunha da 

aceitação do público e dos esforços de Matias Pereira para angariar poemas 

suplementares. 

                                                 

 
17 O seu perfil intelectual é traçado por José A. Freitas Carvalho «As Instrucções de D. Francisco 

de Portugal, Marquês de Valença, a seus filhos. Um texto para a Jacobeia?», Península, 1, 2004, 

319-347. 
18 Memórias de Portugal (II:371), cit. e trad. por Inocêncio, Dicionário Bibliográfico Português, II, 268. 

Os comentários do Cavaleiro são anteriores à 2.ª ed. da Fénix: as Memórias tiveram duas edições, 

em 1741 e 1743 (Inocêncio, III:91). 
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A 2.ª edição não é uma reprodução exacta da 1.ª, diferindo dela principalmente 

na constituição dos tomos e na variação textual. Os impressores foram também outros: 

os três primeiros tomos saíram da oficina dos herdeiros de Galrão, que fizera os tomos 

I e V da 1.ª ed.; os restantes tomos foram impressos por Miguel Rodrigues. Os patronos 

são os mesmos, embora alguns tivessem entretanto morrido. Conservam, mesmo 

assim, as dedicatórias iniciais. 

É possível demonstrar que esta é a edição mais adequada para base de uma 

edição crítica, porque contém mais texto (além dos poemas adicionais, são supridas 

lacunas nos já publicados) e porque, geralmente, as suas lições se afiguram mais 

apuradas. 

A crítica às virtudes e defeitos da Fénix foi feita por Aguiar e Silva (1971:74-102), 

que destaca, com justiça, 

 o seu carácter de antologia insuficientemente representativa, que convida a 

uma sistemática exploração dos manuscritos existentes; 

 a falibilidade das suas atribuições, que atinge o apogeu no caso de Violante do 

Céu (cf. abaixo);   

 a fraca qualidade do texto oferecido, assumidamente modificado por 

amputações e censuras que Matias Pereira justifica por razões de decoro. 

 

2. Estrutura das edições 

A 2.ª edição tem mais textos, adicionados por Matias Pereira com recurso a 

novas fontes manuscritas. Apenas um poema do tomo IV, Para que de boca em boca, 

desaparece da 2.ª ed. Em contrapartida, esta recebe, no conjunto dos tomos, 126 novos 

poemas, que se juntam aos 560 poemas da 1.ª ed. 

Pormenorizando: 

O tomo I tinha 52 poemas na 1.ª ed., crescendo para 88 graças à inclusão de 36 

novos poemas. Este tomo tinha tido a particularidade única de apenas conter 

composições em português, só na 2.ª ed. aparecendo algumas em castelhano, o que não 

o dispensa de continuar a ser o menos bilingue dos tomos. 
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O tomo II tinha 151 poemas na 1.ª ed. e recebe mais 25 na 2.ª ed., atingindo o 

total de 176. 

O tomo III tinha 145 poemas na 1.ª ed.  e, com 19 novos, fica por 164 poemas. 

O tomo IV tinha 102 poemas na 1.ª ed. e, com 29 novos, fica-se pelos 131 

poemas. 

Por fim, o tomo V tinha 110 poemas na 1.ª ed. e, com 17 novos, atinge os 127. 

Medido em páginas, o aumento de volume da obra foi apreciável, com 252 novas 

páginas assim repartidas:  

   tomo I    mais 49 p. 

tomo II   mais 54 p. 

tomo III  mais 51 p. 

tomo IV   mais 44 p. 

tomo V   mais 54 p. 

 

Este crescimento, que diminuía bastante o interesse e o valor dos exemplares da 

1.ª ed., justificou o recurso a um dispositivo editorial de que não conheço outro 

exemplo. A tiragem da 2.ª ed. previu não apenas o número de exemplares destinados a 

ser postos à venda (desconhece-se quantos), mas também incluiu separatas dos 

cadernos finais, com as novas adições, separatas destinadas aos proprietários da 1.ª ed., 

que com esse suplemento actualizavam a sua colecção de forma económica. Possuo 

uma dessas separatas, brochada. 

 

Quanto à língua dos textos, verifica-se que o número de poemas em português 

(461) é duas vezes superior aos castelhanos (225), sendo que no tomo I, pelas razões já 

vistas, a vantagem do português é ainda maior, o que é compensado até certo ponto no 

tomo seguinte. Pode não ter significado o facto de, na 2.ª ed., a incorporação de poemas 

em castelhano ter aumentado proporcionalmente; não parece que o gosto, a meados do 

séc. XVIII, estivesse mais virado para a escrita em castelhano que nas gerações 

antecedentes. Mais provável é que esse acréscimo relativo se deva à forte presença, nas 

adições de vários tomos da 2.ª ed., das composições de Violante do Céu, que 

privilegiava o castelhano. 

A tabela seguinte resume estas comparações todas: 
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Distribuição dos poemas por tomo, edição e língua 

 

tomo edição português castelhano total 

I ed1 52 – 52 

 ed2 +15 +21 36 

total do tomo 88 

 

II ed1 93 58 151 

 ed2 +13 +12 25 

total do tomo 176 

 

III ed1 100 45 145 

 ed2 +15 +4 19 

total do tomo 164 

 

IV ed1 71 31 102 

 ed2 +16 +13 29 

total do tomo 131 

 

V ed1 79 31 110 

 ed2 +7 +10 17 

total do tomo 127 

 

totais  461 225 686 

 

Estas contas tomam por unidade os textos. O espaço ocupado, relativamente, 

pelas duas línguas, ou pelas novas adições, daria valores diversos se fosse medido em 

número de páginas, porque aí entraria em consideração a distinção entre poema longo 

e poema curto. O mapa da distribuição dos autores pelos tomos também poderia dar 

alguns resultados diferenciados, mas seria muito dificultado por problemas de 

atribuição e anonimia.  

 

3. Violante do Céu 

Retomemos este caso, exemplarmente estudado por Aguiar e Silva (1971:93-5 e 

apêndice III), que descobriu nos vários tomos da Fénix 43 composições de Violante do 

Céu dadas como anónimas, além daquelas que lhe estão atribuídas. O tomo I, p. ex., 

abre as adições próprias da 2.ª ed. com dez sonetos seus, mas mais adiante inclui dela 
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outras 21 composições, dadas como Poesias varias de huma poetisa anonyma. Tratando-se 

do mesmo processo de adição, espanta que uns poemas estejam nomeados e os outros 

não. Tanto mais que uns e outros já haviam sido publicados nas Rythmas varias de 

Soror Violante do Céu (Ruan, ou Rouen?, 1646), como Aguiar e Silva esclarece, 

seguindo uma pista de Inocêncio, e adiantando que, face às variantes existentes entre 

as duas edições, se inclina para que Matias Pereira da Silva não tivesse conhecimento 

da edição francesa. 

É bem provável que assim fosse. Os poemas de Violante do Céu entraram para 

a Fénix apenas na 2.ª ed. e estão distribuídos por todos os tomos, com excepção do IV. 

Porquê esta dispersão? Porquê a correcta atribuição de uns, enquanto muitos outros 

ficam anónimos? Estes factos não nos espantariam sem a edição seiscentista de Rouen, 

pois seriam facilmente atribuídos à falibilidade dos papéis soltos em que a poesia 

costumava circular. Basta, pois, reconhecer que nada prova que Matias Pereira 

conheceu a ed. de Rouen, que lhe seria inacessível por antiga e estrangeira, e admitir 

que “mendigara” os poemas de Violante em manuscrito ou manuscritos, sujeitando-se 

às omissões informativas destes. Manuscritos que não seriam cópia da ed. de Rouen 

(caso não invulgar), mas versões de percurso independente, o que explica as variantes 

e o facto de os poemas não aparecerem, na Fénix, na mesma sequência que têm nas 

Rythmas. Isto deixa-nos com a imagem de um meio cultural alveolado, em que a 

informação e os textos circulavam em pequenos círculos e não estavam ao alcance de 

todos os interessados, mesmo que fossem editores em busca de novos textos. Com tal 

imagem, não admira que os poemas adquirissem tantas variantes individualizadas. 

 

4. Colação das edições 

Os primeiros tomos são ricos em afirmações de propósitos dignas da matéria 

que ia ser publicada. Com o tempo e as dificuldades que vimos acima, Matias Pereira 

baixou o tom e, nos últimos tomos, diz o menos possível. Leia-se o mais interessante: 

 

Tomo I: “(...) entendi que defraudava a nação Portuguesa de grande glória, se 

com ambiciosa sofreguidão retivesse os muitos e singulares manuscritos, que 

deste género tenho visto e guardo em meu poder. Não me moveu a não os 
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publicar a singularidade e regalia de ser único nesta posse, porque esta me não 

dá cousa, que me não dê a comunicação das mesmas obras.” 

 

“(...) Não pouco trabalho me custou o pô-los em limpo, para o que me foi 

necessário ver e conferir muitos traslados, porque a grande variedade que deles 

se tem feito, foi a causa de não andarem todos do mesmo modo, padecendo 

alguns diminuição, outros misturando intoleráveis alterações. Por esta razão 

não deve estranhar-se o irem trocadas, ou acrescentadas algumas palavras; 

porque neste ponto segui o que me pareceu mais ajustado com conselho de 

amigos, que melhor o entendiam.” 

 

Tomo II: “Em duas cousas pode reparar o Leitor: primeira, em darmos a 

algumas obras Autores Anónimos; segunda, em atribuir a outros diferentes 

algumas que correm em nome de alguns determinadamente. Quanto à 

primeira, pareceu conveniente dar-lhes Autor Anónimo, porque a todo o tempo 

que se lhes descobrir o verdadeiro, tomará delas posse; (...) Quanto à segunda, 

respondo que muitas destas obras andam roubadas a seus legítimos senhores e 

conhecidas por tais devem restituir-se-lhes como suas.” 

 

Tomo III: “a Fábula de Polifemo, que damos neste Tomo com o nome do célebre 

Jacinto Freire de Andrade (de quem é sem controvérsia) a vimos já em um 

manuscrito com o nome do não menos célebre António Barbosa Bacelar, o que 

sem dúvida foi erro.” 

 

Pouco se retira daqui sobre o método do compilador. Diz que tem muitos 

manuscritos em seu poder, mas não os usa suficientemente, ou não são tantos assim. 

Assume ter posto a limpo os textos, o que é compatível com a uniformidade ortográfica 

que detectámos. A variedade de lições é uma situação bem conhecida. Confessa-se 

remodelador de textos, por iudicium seu ou de conselheiros, mas não refere a imposição 

do Santo Ofício. Não diz como preparou a 2.ª ed.: com algumas excepções que referirei, 

os novos manuscritos serviram para as adições, mas não para rever os textos 

publicados na 1.ª edição. 

Resta colacionar as edições. 

São cerca de 900 os lugares em que elas se acham em variação, o que não é 

muito para os mais de 40 000 versos de que a Fénix dispõe. Quantitativamente, pois, as 

duas edições não se distinguem de modo muito expressivo. Qualitativamente, as 

variantes distribuem-se por vários tipos principais, de que darei a seguir amostras, 
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todas elas retiradas do tomo I. Este foi o tomo mais profundamente revisto por Matias 

Pereira da Silva, contendo mais de metade dos lugares variantes da compilação. 

Neste levantamento, não são tidas em conta a maior parte das variantes 

gráficas, nem de pontuação, muito numerosas umas e outras. Apenas o são variantes 

gráficas com relevância fonológica (grafémicas), variantes de pontuação que 

claramente afectam o sentido da frase, além, bem entendido, de todas as variantes que 

têm a ver com a ordem da frase, a sua estrutura gramatical e com o vocabulário, ou 

seja, com os ingredientes essenciais do texto.  

No que toca a variantes grafémicas, verificam-se algumas constantes que 

separam as duas edições e, ao mesmo tempo, irmanam os vários tomos de cada uma, 

apesar de terem sido compostos em diversas oficinas de Lisboa, logo por vários 

compositores. Isto sugere que Matias Pereira foi directamente responsável por essas 

soluções gráficas, através do original de imprensa que preparou, e que os compositores 

se sujeitaram às suas escolhas. Ao mesmo tempo, torna-se evidente que, no tempo que 

mediou entre as duas edições, Matias Pereira actualizou a sua ortografia pessoal, facto 

esse de grande significado para a história da língua, que merece estudo aprofundado.  

Algumas evoluções sistemáticas, sempre no sentido na modernidade, que 

ocorrem distribuídas por todos os tomos: 

 

  ed1 ed2 

tomo I Pretende Pertende 

 precebia percebia 

 presidido persidido 

 humedecidas humidecidas 

tomo II despois   depois  

 outavo  oitavo 

 tisoura   thesoura  

 envejo  invejo 

 crecido crescido 

 decera descera 

 profia porfia 

tomo III noute  noite 

 rostro rosto 

 covarde cobarde 

 Pero Pedro 
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 bêbado bêbedo 

 faldras fraldas 

 presepe presépio 

tomo IV fermosa formosa 

 sotilmente subtilmente 

 piquenas pequenas 

 peloirinho pelourinho 

tomo V anouteceo anoiteceo 

 sacraficios sacrificios 

 deluvios diluvios 

 

Variantes textuais (apenas do tomo I) 

 

10   Aparece das sombras triunfando ed1  

Aparece das ondas triunfando ed2 

 

16   Porque em berços de neve morre o dia, | Quando entre escuma de mentida 

prata ed1 Porque em berços de neve nasce o dia, | Quando entre espumas de 

fingida prata ed2 (também na var. 106: escuma/espuma; e na var. 419, de outro 

autor, o que faz pensar que se trata de uma variante do compilador) 

 

22   Logo no pranto, & na partida logo ed1   

Fogo na pranto, e na partida fogo ed2 (na é gralha) 

 

33   As duras leis, que com a dor relevo, ed1  

As duras leis, que com amor relevo, ed2 

 

35   A tuas lágrimas hoje sacrifico, | Pois que partir sem elas não me atrevo ed1  

A tuas lágrimas a alma sacrifico, | Pois que partir sem ela hoje me atrevo ed2 

 

38   altar da culpa ed1  

autor da culpa ed2 

 

52   Sobeja a vida alcança a bala ardente, ed1  

Sobeja ainda a bala, e a lança ardente ed2 

 

56   Com olhos feres, e com olhos matas ed1   

Com olhos feres, e com ferro matas ed2 

 

62   Oh quanto em mim teu dano cruel ordena ed1  

Oh quanto, oh quanto em mim teu dano ordena, ed2 

 

66   Pois mil vidas não tenho em mil instantes. ed1 

Pois mil vidas tenho em mil instantes. ed2 
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94   O vento bravo ed1  

O vento brando ed2 

 

110  Se em deixar-me sem ti sem ti me deixas ed1  

Se em deixar-me sem ti sem mim me deixas ed2 

 

124  Vence o fogo em que peno, o fogo em que amo.  ed1  

Vence ao fogo em que peno o fogo em que amo. ed2 

 

156  Oh receba ao pezar com que me inflammo ed1  

Oh, receba-me apesar do que me inflamo ed2 

 

228  Nos desvelos do dia cuidadosa, | Nos discursos da noite desvelada  ed1  

Nos desvelos do dia cuidadosa, | Nos descuidos da noite desvelada  ed2 

 

247  aparências mortais ed1  

aparências vitais ed2 

 

417  A frouxissima modorra ed1  

A rouxíssima madona ed2 

 

462  Depois que alcançou contente | Crespas nozes, pinhões lisos, ed1  

Depois que almoçou contente | Crespas nozes, pinhões lisos, ed2 

 

Como amostra isto chega. Algumas observações a respeito. 

Disse acima que a 2.ª ed. da Fénix fornece a base para qualquer edição, de 

pretensões críticas ou não. A qualidade das suas lições raramente é inferior à da 1.ª ed., 

embora isso suceda de vez em quando. Fica-se com a impressão de que os 

apuramentos de texto anunciados por Matias Pereira consistiram precisamente na 

revisão das versões publicadas e na resolução de inconsistências, menos por obra de 

manuscritos novos do que pelo bom senso, seu ou de amigos. Também detectou e 

rectificou linhas deslocadas, colocando-as no lugar que lhes fora destinado pelo autor, 

como se reconhece por razões estróficas e rimáticas. 

Também, mas raramente, se verifica que a 2.ª ed. oferece lições que, 

comparadas com as anteriores, se revelam deficientes ou erradas. Vejamos alguns 

exemplos: 
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72   Ver-te-ei sequer, posto que não me acudas, ed1  

Ver-te-ei sequer, posto não me acudas, ed2 (o v. é hipométrico na 2.ª ed.) 

 

302  Mas não; porque não é brio ed1  

Mas não; porque é brio ed2 (idem) 

 

359  Temem da voz o canto pavoroso ed1  

Tomem da voz o canto pavoroso ed2 (a lição da 1.ª ed. é claramente superior) 

 

408  Tendo tanto de caídas, | Tem tanto de levantadas. ed1  

Tendo tanto descaídas, | Tem tanto de levantadas. ed2 (o jogo de antítese, muito 

característico de Baía, perde-se na 2.ª ed.) 

 

A ocorrência destas variantes, tanto as que melhoram o texto, como as outras, 

não se acha distribuída uniformemente pelos tomos. Alguns poemas, em concreto, 

revelam, pela abundância destas variantes, que foram os principais objectos da revisão 

de Matias Pereira da Silva. Entre eles, destacam-se no tomo I as Saudades de Lídia e 

Armido, de Barbosa Bacelar (na 2.ª ed., a parte I continua anónima, mas a parte II está 

atribuída a Bacelar) e no tomo II a Fábula de Narciso, de Jacinto Freire de Andrade. Nos 

tomos III a V, nenhum poema conta com tantas e tão concentradas variantes, sinal de 

que o esforço de revisão de Pereira da Silva afrouxou ou não teve o estímulo de 

manuscritos novos.  

Mas terá a revisão sido realmente feita com recurso a novos manuscritos? Na 

Fábula de Narciso, as numerosas variantes que Matias Pereira introduziu na 2.ª ed. 

resumem-se a substituições lexicais ou estilísticas de pouca monta e a correcções do 

metro. Ora, sabendo-se por Aguiar e Silva (1971:96-8) que este poema tinha sido 

objecto de severas amputações e reescritas pudibundas por parte de Matias Pereira na 

1.ª ed., o que é documentado pelos manuscritos conhecidos, verifica-se que nenhum 

destes desempenhou qualquer papel na trabalhosa revisão do poema. 
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C. Edição do Lampadário de Cristal 

 

Critérios seguidos 

Esta edição foi preparada a partir de dois testemunhos impressos, em 

exemplares que tenho em casa, e de um testemunho manuscrito, o único que se 

conhece. São eles: 

 

Fenix Renascida, 1.ª ed.,1718, III, p. 1-50     sigla F1  

Fenix Renascida, 2.ª ed.,1746, III, p. 1-51     sigla F2 

Évora, Biblioteca Pública, Ms. Manizola 457, fls. 172-192   sigla M 

 

Das edições modernas do poema, foi feita a colação, e registadas as variantes, 

de duas: 

 

Ana Hatherly, Lampadário de Cristal de Frei Jerónimo Baía,  

Lisboa, Comunicação, 1992, p. 49-84    sigla H 

Alcir Pécora, Poesia Seiscentista, S. Paulo, Hedra, 2002,  

p. 211-251       sigla P 

 

Surpreende a falta de manuscritos de poema tão emblemático. Visto que o tema 

– a chegada à corte de um lustre de cristal oferecido a D. Maria Francisca Isabel de 

Sabóia por sua irmã – deu motivo a numerosas composições poéticas, que António 

Correia Viana reuniu em 1783 em colectânea manuscrita e que Ana Hatherly publicou 

sob o apropriado nome de Cancioneiro do Lampadário (pp. 117-157), seria de esperar que 

a composição de Jerónimo Baía tivesse uma reprodução mais generosa. Afinal, as suas 

Jornadas de Lisboa para Coimbra tiveram pelo menos 15 manuscritos, segundo 

levantamento antigo que fiz19, e que certamente poderá ser muito melhorado. Além do 

ms. de Évora, podemos conjecturar que houve pelo menos mais um, que serviu de 

fonte à Fénix. Aliás, mais dois, se contarmos com a cópia limpa que Matias Pereira da 

Silva terá feito desse manuscrito, com destino à tipografia. Porque conjecturamos a 

                                                 

 
19  Ivo Castro, «Contribuição para a bibliografia de Frei Jerónimo Baía», Claro-Escuro, 1, 1988, p. 

93-105. Nesta bibliografia, erradamente situei o manuscrito do Lampadário na Biblioteca Pública 

de Braga. 
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existência de um segundo manuscrito? Porque o de Évora nunca poderia ter sido a 

fonte de Matias Pereira. Não só as suas lições divergem com frequência, como o texto 

se interrompe, no manuscrito, no v. 1017, muito antes da versão impressa, que chega 

ao v. 1279. 

Além disso, o manuscrito apresenta sinais de ter sido copiado a partir de um 

exemplar semelhante às versões impressas: é esclarecedor um salto do igual para o 

igual que comete no v. 908. Outro indício de cópia no v. 895. 

Assim, é na Fénix que encontramos o texto mais completo e mais consistente do 

poema, embora de vez em quando as lições do manuscrito resolvam problemas com 

eficácia, p. ex. nos vv. 110, 382, 697. O texto da 2.ª ed., como habitualmente, tem 

melhorias pontuais em relação à 1.ª ed. É a ele que sigo nesta edição, como aliás 

fizeram Hatherly e Pécora. Mas, aqui e ali, optei pela lição da 1.ª ed. ou do manuscrito, 

ou de ambos, p. ex. nos vv. 471 e 745, onde parece estarem emendas feitas pelo “bom 

senso” de Matias Pereira, que sabe bem expurgar. 

De modo geral, modernizei as grafias a partir do texto da 2.ª ed., emendando-o 

nas situações que acabo de referir. Quando adopto grafias antigas, muitas vezes por 

indicação rimática, digo porquê numa nota. As notas incidem sobre todos os pontos 

em que um problema editorial foi percebido. O símbolo □, usado nas transcrições do 

manuscrito M, representa lacunas da fonte. 

O aparato, que acompanha o texto linha a linha, regista todas as variantes não 

adoptadas no texto, bem como as lições particulares dos editores modernos. É, 

portanto, um aparato negativo. 

 

Anotação do texto 

36: facha em todos os testemunhos, o que é próprio de um derivado, e quase sinónimo, 

de facho (< lat. fascŭlu); não se confunde, portanto, com faxa, var. de faixa (< lat. fascĭa); 

esta distinção tem interesse linguístico, pois as duas consoantes palatais, no português 

da primeira metade do séc. XVIII, estavam em mutação do seguinte modo: a antiga 

africada palatal surda *t∫+, que era representada pelo dígrafo <ch>, estava em trânsito 

para a fricativa mais próxima *∫+, representada como <x>, do que resultou a coexistência 
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de duas grafias para um único som. Era frequente, portanto, a confusão de grafias, 

como evidencia aqui perto, no v.41, o ms. M: deichára. 

 

43: Não há necessidade de emendar um passo que nos três testemunhos é coincidente e 

significa “como já era borboleta, decidida (tomara) ser de novo ave”. As emendas de H 

e P criam uma redundância de que o original está isento: “tornara a ser outra vez”. H 

atribui a sua emenda a Hernâni Cidade, na 2.ª ed. da antologia; mas este, na 1.ª ed., era 

fiel aos testemunhos.  

 

68-9: Formas arcaicas como despois e noute são muito características de F1, em todos os 

seus tomos, correspondendo-lhes habitualmente em F2 as formas depois e noite. São 

estas as adoptadas no texto crítico, sem que as variantes de F1 precisem de ser 

anotadas mais alguma vez. 

 

110: A lição do ms. M, admiranda, é claramente superior à das duas eds., por permitir a 

rima com manda.  

 

112-123: O verbo manda (112) influencia uma série de dativos que nenhum testemunho 

trata impecavelmente. Segundo Hatherly, 87, está em causa o envio do lampadário, por 

meio de embaixador, da parte da duquesa de Sabóia, Giovanna Battista, para sua irmã, 

a rainha Maria Francisca. Este envio (do menor para o maior) é figurado 

sucessivamente dos seguintes modos: 

– manda a Alteza à Majestade (mas M inverte a relação); 

– manda o lírio à rosa (mas as duas eds. não marcam o dativo e H identifica-o com 

lírio, o que parece discutível); 

– manda o brinco à jóia  

– manda a estrela ao sol 

– manda a bela irmã à irmã mais bela (como diz M, contra as eds.; H, por conjectura 

feliz, coincide com M). 
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127: Todos os testemunhos grafam dem, o que corresponde a uma legítima pronúncia 

monossilábica do moderno conjuntivo dêem, pelo que a emenda de H não se justifica. 

Também no v. 136. 

 

128: As duas eds. concordam em grafar veas : areas : Sereas, que estão em rima. Neste e 

em vários outros passos, há que distinguir o plano fonético do plano da escrita, que 

muda mais lentamente mas é o que importa para a transcrição. Foneticamente, durante 

os sécs. XVII-XVIII a grafia <ea> deixa de corresponder ao antigo hiato [e-a], que é 

resolvido pela inserção de uma semivogal, [eja]; é possível, portanto, encontrar a grafia 

antiga valendo pelo novo ditongo, o que se percebe pela rima. Só depois aparecem as 

grafias <eia> ou <eya>, significando que para o escrevente a mudança fonética está 

concluída e deve ser assumida na escrita (posição individual ou de grupo, mas não 

extensiva a toda a comunidade alfabetizada; a nível nacional, essa ditongação não 

atingiu os dialectos do sul). A mutação é longa: “os hiatos e-o, e-a serão suprimidos 

pelo aparecimento de um iode, onde -eio, -eia;  ex.: che-o > cheio, cre-o > creio, cande-a > 

candeia (formas que aparecem esporadicamente desde o século XVI, mas que só vão 

predominar definitivamente na língua escrita no século XIX)” (Teyssier, 1982:45). Este 

texto encontra-se portanto em pleno período de transição e é natural que espelhe, 

através da variação de grafias, o que ia acontecendo na língua falada; p.ex., nos vv. 177-

182, v. 606, 959-963, as grafias antigas e modernas alternam entre testemunhos, e por 

vezes dentro do mesmo testemunho. Até mesmo o ms. M, que geralmente oferece 

soluções mais modernas que as eds., no v. 851 adopta, como elas, as grafias antigas em 

Correa : idéa. Em posição isolada, portanto sem rima, temos por igual grafias de um e 

outro tipo: M e F2 dão receio nos vv. 606 e 911 (mas F1 dá receo); M, F1 e F2 dão freyo no 

v. 971; em compensação, F1 e F2 dão lisonjeo no v. 803 (M lisongeyo). Afinal, o 

testemunho que mais consistentemente espelha a situação não normalizada em que se 

encontrava a língua no séc. XVIII é F2; a esse testemunho deve ser confiada a função de 

base da edição, sendo seguido em lições variantes, mesmo que apenas acidentais, dele 

me afastando apenas quando manifestamente erra. A transcrição, portanto, no domínio 

dos antigos hiatos ea e eo, acompanha sempre as soluções de F2.  
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133: Uma outra variante que separa frequentemente F1 (en- inicial) de F2 (in-): envejo / 

invejo, etc.. Não a assinalo mais nas suas numerosas ocorrências. 

 

150: O ms. M oferece um verso inteiramente novo. 

 

151: A grafia das duas eds., condignas : boninas, não significa que a rima seja apenas 

toante, pois M testemunha que ela é consoante. O que acontece é que a rima consoante 

não era bloqueada por aspectos gráficos, ou seja, não actuava como rima visual. Não 

há, pois, motivo para que a transcrição deixe de acompanhar as soluções de F2, neste 

caso com <g> mudo. (Cf. nota ao v. 303) 

 

177: De novo a questão dos hiatos, não tanto para inquirir da manutenção do hiato e-o, 

mas antes para saber se ele ditongou para eu, em vez de eio. A evidência é 

contraditória. F1 mantém feo : feo : Letheo, F2 alterna feyo : feo : Letheo, e M é sempre 

moderno, feyo : feyo : Leteyo. Isto aconselha uma transcrição colada aos acidentais de F2. 

Mas é de notar que nos três testemunhos o v. 173 termina sem variação com um 

Morpheo problemático; condicionará a rima dos vv. seguintes? Não há dúvida de que a 

grafia eo, neste nome, corresponde ao ditongo [eu], já no lat. Morpheus. Mas seria 

precipitado concluir que também as outras formas têm esse mesmo ditongo: o v. 177 

não seria decassílabo se feo fosse monossilábico.  

 

190: Rima própria : cópia, em todos os testemunhos. É provável que a rima seja toante, o 

que não exclui que se pronunciasse própia, forma abundantemente documentada na 

época e ainda presente em dialectos actuais.Também no v. 973. 

 

193: Rima Argénis : Fénix. 

 

196: Rima dina : fina : Heroína : Ericina. 
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214: É clara a rima desprezo : peso : aceso; menos o seria com a forma errada de F1, avesso. 

Associe-se os vizinhos pejo : Tejo : sobejo. 

 

242: Tália : Cesária : Lísia : Elísia. A acentuação proparoxítona, mais que o timbre 

vocálico, garante a assonância da rima.  

 

244: Se Cesarea fosse equivalente a Cesareia, o decassílabo tornava-se hipermétrico. 

 

261: Paro é a lição de M. Trata-se de “região grega célebre por seu mármore” Hatherly, 

112. 

 

264: Rima vista : vista! 

 

268: chara Esposa é a lição das duas eds. É curiosa a relativa abundância do dígrafo culto 

<ch> nesta palavra (também nos vv. 400 e 784). 

 

268-284: Os dezassete vv. aqui omitidos por M constituem uma unidade, isolada por 

Hatherly na sua análise (88): interrompe-se o elogio a Pedro II para uma breve menção 

à rainha sua esposa. Estes vv. vão reaparecer, em M, muito mais adiante após o v. 985, 

numa secção inteiramente dedicada ao louvor da rainha. Cf.  

 

303: Rima aspeito : peito : perfeito. A lição de M e F1 é aspeyto, a de F2 aspecto. Mantenho 

esta grafia com o argumento usado na nota ao v. 151. 

 

307: No meu exemplar de F2, a lição no mar introduzindo está corrigida por mão 

contemporânea conforme a lição de F1. 

 

324: A acentuação paroxítona de Herilo é comprovada pela rima feri-lo do v. 329. 

 

357: Rima recrea : Astrea (F12). 
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382: As duas eds. são defeituosas: F1 corrige na errata, mas F2 incorre em novo erro, 

que no meu exemplar tem correcção manuscrita: poderem > podesem. Assim, a boa lição 

encontra-se na errata de F1 e no ms. M. 

 

386: Verso lacunar em M. Acidentes destes repetem-se com frequência no ms. Apenas 

destaco os principais. 

 

400: Este passo talvez deva ser resolvido de modo diferente do v. 268, não reduzindo 

charo > caro, como faz Hatherly, 60, embora pressinta que “claro parece mais 

apropriado”. Por um lado, há o testemunho de M, que teria confirmado a sua intuição; 

por outro a iteração claro – claro, logo seguida de mais duas: mil – mil, raro – raro. 

Dificilmente este jogo escaparia a Baía.  

 

401: H emenda a lição comum a todos os testemunhos houverem para houveram, e 

consequentemente interpreta elegerão como elegeram. Trata como acções decorridas 

(pret. perf.) o que, sem qualquer emenda, pode ser um modo potencial que faz todo o 

sentido. 

 

471: Não pode ser seguida a lição de F2, baseada no verbo prover. Trata-se de provar e o 

ritmo é: Faro  prove... Marialva o confirme. 

 

472: M afasta-se bastante das eds. neste passo. Lê assim, daqui em diante: 

 A vida morre e vive o beneficio 

 Marialva o confirme, Marialva, 

Que Mociano foi do mesmo Tito 

Que pacifico impera, impera invicto  

Que foi  

Que condenando a Ibéria, a Lísia salva, 

Aquele que de Marte no teatro 

Rei quatro vezes do valor possui 

Por quatro vezes Rei coroas quatro, 

Que Mavorte lhe dá por mam de Roma,  

Roma por voz de fama 
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De ouro, de louro, de carvalho e grama: 

 Pois não menos fatal que feliz toma, 

Toma, vence, decerca, restitue, 

Valença,  

 

492: H transcreve modernizadamente Évora, assim prejudicando a rima com Débora. 

 

635-39: Os parênteses isolam este passo, que constitui um inciso. 

 

684-5: H e P acentuam modernizadamente ímpia e Olímpia, mas a rima é impia : Olimpia 

: monarquia : dia : valentia. 

 

697: M esclarece a estranha lição na China esferica das duas eds., resultado da má leitura 

de machina em contexto traiçoeiro, pois inclui referências a Ásia e América. O passo lê-

se assim: “O que era temeridade para Alexandre não chega a ser valentia para Pedro II, 

que possui aquilo que Alexandre apenas desejava. No orbe (máquina esférica), Pedro 

(senhor da América, mas também da Ásia) merece mais do que Alexandre (que teve 

Ásia, mas não América) o cognome de Grande”. Concordante é a análise de Hatherly, 

92. 

 

737: No meu exemplar de F2, o erro fortal está corrigido a tinta, em mão 

contemporânea, de acordo com os restantes testemunhos. 

 

745: dobre, dobre: a lição de M e F1 parece mais fundada que a de F2: “Pedro II, valendo 

o dobro de César, dobradamente o afronta e domina com as suas as glórias de César”. 

A lição de F2, que constitui uma trivialização, não se presta ao mesmo efeito. Cf. v. 950, 

dobre glória. 

 

784: Mais uma vez as duas eds. têm charo onde M tem claro. Prefiro seguir o ms., em 

vez de transcrever caro, como faz Hatherly. 

 

825: Rima dino : Palestino. 
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851: Tanto as eds. como M grafam Correa : idéa. É a única vez que o ms. adopta a grafia 

antiga. 

 

861: Todos os testemunhos concordam na grafia digno, apesar de a rima se fazer com 

Latino. Cf. v. 825 e especialmente 151. 

 

862: Rima veas : Eneas (F1 e F2). 

 

873: vem, assim grafado em todos os testemunhos, é monossílabo. Também no v. 924. 

 

880: O verso é desdobrado em dois por M, ou a inversa, conforme tiver decorrido a 

transmissão. Olhando para a fraqueza rimática de M, este pareceria conter uma fase 

intermediária da redacção do poema. Mas outros indícios falam diferentemente. 

 

895: A adição deste verso numa margem de M, e a sua concordância com as eds., 

mostra que o ms. é cópia, nem sempre atenta, de uma versão próxima das eds. 

 

903: Rima deça : cabeça. 

 

908: M insere a seguir a este v. os vv. 915-21, que depois risca e repete no seu lugar. 

Esta é uma prova inequívoca de que M é cópia de uma versão semelhante à das eds. A 

antecipação, neste lugar, dos sete vv. 915-21 (ou seja, a secção desde Tais façanhas até mil 

rios) é um característico erro de cópia, chamado “salto do igual ao igual”, 

desencadeado pela repetição das mesmas palavras a pouca distância e em posições 

equivalentes da página. O escriba confundiu o final do v. 908, em grave canto, com o 

final do v. 914, pois não canto, e copiou logo os sete vv. seguintes, que riscou ao 

aperceber-se do erro. Cabe nesta mesma explicação a lacuna que M cria nos vv. 924-5: 

confunde anos com danos, antecipa este no lugar daquele e prossegue a cópia, sem se 

dar conta de que omitiu um verso. 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   LAMPADÁRIO DE PALAVRAS 
 

 

 

40 

 

 

959-63: Nestes vv., as duas eds. coincidem nas seguintes grafias meas, meas, cheas, cheas, 

meyas, meyas, as quais tanto estão em posição de rima final, como interna. O ms. M tem 

sempre meias e cheias. A grafia meyas em F1 (já em 1718) é um bom exemplo da 

interferência, ocasional, do oral sobre o escrito.  

 

973: Cf. v. 190, onde a rima não é prejudicada pelo facto de todos os testemunhos terem 

própria. Aqui, F1 grafa propia, mas F2 e M procedem como em 190. 

 

985: Cf. a nota aos vv. 268-284. Como a versão de M aqui inserida tem variantes, ainda 

que ligeiras, reproduzo-a na íntegra: 

Vos da mais cara esposa 

Mais linda Ignes do mais amante Pedro 

Que a neve, e rosa melhor rosa e neve 

De envergonhada ja, ja de medrosa 

Deicha o sangue gelado, o gelo tinto, 

Cuja graça cedendo à Magestade 

Emula á Divindade, 

A cujos sóys azuys Urania escreve 

Versos dignos do Céo 

Para quem Cintho breve, e largo Cintho 

de Juno o Ceptro, e de Accidalia o cinto, 

Vós da copia real, do Par Augusto 

Com rara estimação, com favor justo, 

Com ventura em cristal nunca mais vista 

O agrado mereceis, lograis a vista. 

Ó mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado! 

 

1017: Final do ms. M. 

 

1061: Rima Citera : pudera. 

 

1158: Rima indina : divina. 
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1205: Qual o valor fonético de uma? Esta é a única vez que aparece em final de verso, e 

sem rima aparente. A menos que rime com comua : sua : lua, para isso sendo preciso 

admitir a conservação da antiga pronúncia em hiato, u~a, o que vai contra as 

cronologias mais aceites. 

 

[Na edição, os versos numerados a negrito são os que aqui ficam anotados.]
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LAMPADÁRIO DE CRISTAL 

que mandou a Duquesa de Sabóia à Real Majestade 

da Poderosíssima Rainha de Portugal sua Irmã 

Idílio Panegírico 

a Suas Altezas Reais o Príncipe Dom Pedro, 

e Sua Augusta Consorte Dona Maria Francisca Isabel de Sabóia 

 

Autor   Jerónimo Baía 

 

 

Alpe luzido, luminar nevado, 

Pompa da Régia sala, 

Tesouro no valor, brinco na gala, 

Onde à matéria vasta a sutil arte 

Fazendo ilustre excesso, 

O preço abate sublimando o preço: 

Confusão porém clara 

Da luzida no Céu, na terra escura 

Ciência, que reparte 

Fortuna a Vénus, e infortúnio a Marte; 

Porque quando separa 

Do cristalino Céu Céu estrelado, 

Vosso puro cristal, vossa luz pura 

Une fazendo próprio o peregrino, 

Com estrelado Céu Céu cristalino. 

Lâmpada soberana, 

Digníssima do templo de Diana, 

Mas se nele tivera 

Vossa luz sua esfera, 

Com tal excesso brilha, 

Brilha tão sem exemplo, 

Que fora mais estranha maravilha 

A lâmpada que o templo; 

Que fora o templo emulação do pólo 

De Diana por si, por vós de Apolo. 

Belo farol luzente, 

Mais do que objecto, admiração da gente, 

Digno da torre não menor que Atlante, 

Da torre que segundo 

Milagre foi do Mundo, 

Antes mais que da torre, do Gigante, 

Que se vira tão lúcidos assombros 

Em seus robustos estrelados ombros 

A todo o Céu tratara com desprezo,  

 

1: luzido e Luminar   M  

2: de regia M  

 

4: a materia vasta, a sutil arte MF1    

 

 

 

 

 

  

 

11: Porque quando seu numero separa M 

12: De cristalino M  

 

 

15: Com o estrellado M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24: Emulação do polo M 
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Pois vós tendes mais luz, e o Céu mais peso. 

Rica facha pomposa, 

A cuja luz mais que as estrelas clara 

Aquela ave famosa, 

Não sei se verdadeira, ou fabulosa, 

Aquela ave do Sol, e Sol das aves, 

De ser Fénix deixara 

Só por ser borboleta, 

E sendo borboleta ser tomara 

Outra vez ave do maior Planeta,  

Pois Fénix entre incêndios tão suaves, 

Borboleta entre tochas tão luzidas, 

Com gostos imortais, perpétuas sortes, 

Qual Fénix renovara inda mais vidas 

Por lograr borboleta inda mais mortes. 

Nocturno Sol fermoso, 

A cuja luz, mais que à do Sol, quisera 

Ícaro derreter vanglorioso, 

Asas não só, mas corações de cera, 

Porém se os derretera 

No fogo lisonjeiro, 

Não chorara perdida 

No salgado cristal a doce vida, 

Que entre suaves mágoas 

Lha tiraram primeiro 

Os incêndios que as águas, 

As luzes que os incêndios, 

E não seria só luz tão brilhante 

Que deixa ao Sol estrela, 

Da vida juvenil Átropos bela, 

Mas ainda seria  

Parca gentil do artífice elegante, 

Que com tantos dispêndios 

Depois de Autor foi réu do laberinto, 

Pois quando faz que a noite vença o dia, 

Sendo ocaso da luz à luz de Cinto, 

Tanto aos olhos namora 

Que quem Dédalo foi, Ícaro fora. 

Fermoso Sol nocturno, 

Cuja luz tanto admira 

Que se a vira o varão, vira o mancebo 

De Jápeto penhor, penhor de Febo, 

Que tendo em larga idade escassa sorte 

Não morre à vida por viver à morte; 

Que tendo em Céu sereno escuro fado, 
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41: deichára M 

 

 

43: a ser tornara H | se tornara P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65: Màs ainda F1 

 

 

68: Despois MF1 | laberinto MF1 

69: noute F1 | vença ao dia M 

 

70: Sendo ocaso de luz a luz do Cinto M 

 

 

 

 

 

 

 

78: Não morre a vida por viver a morte M 
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Com ser filho do Sol é desgraçado; 

Um nunca encarcerado, e sempre preso 

Pois vê livre e sujeito 

O monte aberto, como aberto o peito: 

Outro mais frio quando mais aceso, 

Pois chora extinto num, noutro elemento 

De fogo a morte, de água o monumento; 

Ou se a vira Faetonte, 

Se Prometeu a vira, 

Quando qual Sol e Aurora 

Na cera quanto bela derretida, 

Lagrimosa não menos que luzida, 

Alegre como Sol, como Alva chora, 

Nem Faetonte prezara, 

Nem Prometeu roubara. 

Fogo celestial, farol diurno 

Só por vós mais ousado, 

Fora seu furto e brio, 

E se aquele no rio, 

E se estoutro no monte 

Por tão lustroso crime 

Ou fora preso, ou fora sepultado, 

Em virtude de causa tão sublime, 

Por glória reputara 

O primeiro, o segundo delinquente 

A corrente, a corrente 

Que aperta, que desata 

O Cáucaso de ferro, o Pó de prata. 

Claridade excessiva, antes imensa   

Em luzes rara, porque em luzes densa, 

Ilustre, singular, prenda admiranda, 

Que com digna de si Real grandeza, 

Por mão de Embaixador excelso manda 

À Majestade mor a mor Alteza, 

Que manda (Oh, se meu canto 

Aqui subisse tanto, 

Que pudesse passar da terra ao vento, 

Do vento ao Céu, do Céu ao Firmamento, 

E desde o Firmamento até o Empírio!)  

Que manda à rosa o lírio, 

Antes o brinco à jóia, 

Antes ao Sol a estrela, 

Antes a bela irmã à irmã mais bela, 

Esta de Lísia, aquela de Sabóia, 

Que o ser irmãs é mais nesta, e naquela, 

 

 

 

83: O monte a vento, como a vento o peito 

M 

 

 

86: a morte e de agua M 

 

 

 

90: Nascera M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101: ou sepultado fora M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110: admirada F12HP 

111: con digna F1 

112 

113: mor à mor M 

 

 

 

 

 

118: até ao H 

119: a Rosa o Lirio F12 | ao lírio H 

 

 

122: irmã a irmã F12 

123: Lycia>Lysia F1 err. 

 

124: irmão H 
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Do que o ser fermosa, e mais fermosa, 

Brinco e Sol, jóia e lírio, estrela e rosa. 

Dem os cisnes do Tejo, 

Do Tejo aonde pulsam de ouro as veas 

Mais que as areas finas, 

E numerosas mais do que as areas, 

Os cisnes, cujas músicas divinas, 

Quanto mais naturais, mais peregrinas.  

Invejo só, mas amo mais que invejo, 

Os cisnes doce injúria das sereas 

Soltando ao vento a voz, que prende ao 

vento, 

Dem a tão claro assunto claro acento. 

Cantem com verso digno 

De celebrar mil Tróias 

Levando a Esmirna o louro, a Mântua a 

palma, 

Estas aves com alma, 

Com pena estes mancebos 

A um Céu, tesouro, prado, 

Luminoso, magnífico, brincado, 

Que em corpo cristalino 

Ostenta mais que belas 

Boninas, mas de jóias, 

Jóias, porém de estrelas, 

Estrelas, mas de Febos; 

Porém vencem tais luzes, tais primores 

Mil sóis, mil astros, brincos mil, mil flores, 

Ficando locuções menos condignas 

Febos e estrelas, jóias e boninas. 

Aclame-vos seu verso, 

Que ao tempo humilhe, a fama se consagre, 

Não último milagre do Universo, 

Último não, mas único milagre: 

Chame a vossas colunas radiantes, 

Onde por toda a parte 

Os cristais se estão rindo dos diamantes, 

Metas da fermosura em mares de arte. 

Em fim seja coroa de seu canto, 

De Gôngora temor, de Lope espanto, 

Vossa mais que a do Céu bela coroa, 

Menosprezo do Sol, Sol de Lisboa: 

Coroa sim, mui mais que a do Sol bela, 

Bem que juntando aquela 

Entre Auroras da terra, e do Céu Maios, 
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As boninas que teve, os que tem raios, 

Formasse claramente confundindo 

Com o belo do Céu da terra o lindo, 

Formasse, digo, entre jardins e esferas 

De flores Céus, e de astros primaveras. 

Mas eu que, bem que absorto de Morfeo, 

Nem ainda sonhando  

Bebi da tantas vezes clara fonte 

Que ferve fria, que se ri chorosa 

No Monte feio, no fermoso Monte, 

Aos ouvidos fermoso, aos olhos feo, 

Eu que nunca tirei do cristal brando 

Com sede generosa, 

Ou por dar glória, ou por fazer injúria 

Ao Mondego, ao Leteo, 

Em líquido calor discreta fúria, 

Para maior espírito deixando 

Vossa estupenda traça, 

Estranha fermosura, 

Encantadora graça, 

Vos celebro a ventura, 

Porque lograis estrela tão propícia, 

Tão clara, antes tão própria, 

Que se não sois feitiço, sois carícia 

Do soberano par, da Augusta cópia 

Do Francês Poliarco e clara Argénis, 

Par sim, mas Sol, sim cópia, porém Fénix, 

Onde com mil esmaltes Jove amigo 

Juntou em digno corpo alma mais dina,  

Como em fino metal pedra mais fina, 

Antes em belo corpo alma mais bela, 

Bem como em claro Céu mais clara estrela, 

Que de ambos sexos conseguindo a palma 

Aquele Semi-deus, esta Heroína, 

Corpo de Adónis tem, de Alcides alma, 

Alma de Palas, corpo de Ericina, 

Onde com mil finezas não comuas 

O cego perspicaz, o Infante antigo, 

Ou dividiu uma alma, ou juntou duas: 

Da cópia, do par digo, 

A cuja sempre igual serenidade 

Humilde, bem que ufana a regalia, 

Ufana, bem que humilde a Majestade, 

Auge rogava, exaltação pedia, 

Por sinal que lhe dá quanto lhe pede, 
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Quando lho não concede, 

Pois seu preço subindo em seu desprezo, 

Mais grave faz, dando pesar o peso 

Ao sublime Diadema, 

E faz mais viva a cor dobrando o pejo 

A púrpura suprema 

Com que o pálido lustre o lustre aceso  

Da púrpura Real, do metal louro, 

Aquela de Sidónia, este do Tejo, 

Mais púrpura mediu, pesou mais ouro. 

Se quando aos dous despreza, aos dous 

sublima 

A Céu tão alto, a tão luzida esfera, 

Oh, que fizera, se fizera estima 

Antes que se a fizera, não fizera! 

Mas por não ser sobejo 

Em dous nomes recolho 

Quanto em mil epítetos desperdiço, 

Repetir, pois, escolho 

O que antes proferia, 

Que sois carícia, se não sois feitiço, 

E de uma e de outra Alteza, 

Do Príncipe maior, maior Princesa, 

De Pedro, e de Maria, 

Do Mavorte, do Jove, mas não fale 

De Tália, e de Clio 

O doce acento, o retumbante brio, 

Pois é benigno mais, pois é mais forte, 

Que Jove Pedro, Pedro que Mavorte. 

Da flor, da luz, mas outra vez se cale 

De Clio e de Tália 

O valente clarim, lira mimosa, 

Pois a Cesária, antes celeste Esposa, 

Posto que é flor de Lis, antes de Lísia, 

Posto que luz é Lusa, antes Elísia, 

Não é só flor, é toda a primavera, 

Não é somente luz, é toda a esfera. 

Oh, mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado! 

Vós da Alteza gloriosa 

Pedro Segundo, e sem segundo Pedro, 

A quem é breve o mundo, a fama é breve, 

Bem que um dobrado, e que outra mentirosa 

(Mentirosa? pois não; mas como? eu minto, 

Só porque digo menos que a verdade), 
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A cuja heroicidade 

Tributa Clio os meus, bem que lhos deve, 

Versos de Tasso em páginas de cedro, 

A cujos simulacros é sucinto 

Quanto Paro lavrou, fundiu Corinto, 
Vós deste pois mais do que Augusto augusto, 

Com rara estimação, com favor justo, 

Com ventura em cristal nunca mais vista, 

O agrado mereceis, lograis a vista. 

Oh, mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado! 

Vós da mais cara Esposa, 

Mais linda Inês do mais amante Pedro, 

Que a neve e rosa, melhor rosa e neve, 

De envergonhada já, já de medrosa, 

Deixa o sangue gelado, o gelo tinto, 

Cuja graça excedendo a Majestade 

Emula a divindade, 

A cujos sóis azuis Urânia escreve 

Versos dignos do Céu, não só do cedro, 

Para quem sinto breve, e largo sinto 

De Juno o ceptro, e de Acidália o cinto: 

Vós da cópia Real, do par Augusto, 

Com rara estimação, com favor justo, 

Com ventura em cristal nunca mais vista, 

O agrado mereceis, lograis a vista. 

Oh, mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado! 

Vós de D. Pedro o Príncipe, o prodígio 

Que no Américo Mundo, no Céu Púnico, 

No Gangético pólo, e orbe Hespério, 

Não estampando o pé noutro vestígio 

Soube formar sem ter coroa Império, 

E com segundo ser soube ser único. 

Vós deste, cuja vasta Monarquia 

Tanto mar prende, tanto Mundo encerra 

Que a não vê, que a não acha o Céu e a terra, 

Ou só num Universo, ou num só dia, 

Monarquia tão vasta, 

Que como publicando lhe não basta 

Vencer ao Mundo, a fama desafia, 

Pois se nas partes quatro a Pedro aclama, 

A Monarquia chega aonde a fama, 

Porém não chega lá, bem que porfia, 

Que a fama com seu nome sem segundo 
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Se sobe ao Céu, depois que ocupa o Mundo. 

Vós deste, cujo grato e grave aspecto 

Mostra segura graça e rigor brando, 

Adonde o mesmo mando se está rindo, 

Adonde o mesmo riso está mandando, 

E respeito no amor introduzindo, 

Como amor no respeito aconselhando, 

Gera no coração, cria no peito, 

Entre imperfeito medo amor perfeito, 

Sim amor, mas grave, medo sim, mas leve, 

Porque o medo é de fogo, o amor de neve. 

Vós deste, em cuja dextra agigantada 

O montante não chega a ser espada, 

Mas a espada menor em qualquer risco 

Passa de ser espada a ser corisco, 

Por sinal que fazendo a mor ruína 

Mais de uma vez se ostenta colubrina, 

Porque causando o mais mortal desmaio 

Do ferro o fogo sai, do fogo o raio. 

Vós deste, que sem ferro, que sem ira, 

Se contendera, é certo que oprimira, 

Mas oprimira sem que contendera 

Ao vasto Herilo, a Gerião disforme, 

Disforme em corpo como vasto em alma, 

Pois triforme alma tem, corpo triforme, 

E cada qual não só perdera a palma, 

Mas ainda perdera 

Morrendo aquele, estoutro, e sem feri-lo, 

Gerião três corpos, almas três Herilo. 

E se nas valentias se provara, 

Não digo contra os Cevas, contra os Cides, 

Mas contra o mesmo Atlante ombro por 

ombro, 

Sem dúvida ficara 

Do Pólo Atlante, antes de Atlante Alcides, 

E de Alcides assombro, 

Porque mais facilmente levantara 

De Alcides mil um Pedro só troféus 

Do que um Alcides só de mil Pigmeus. 

Se os sacrílegos montes que arrogantes 

Fazendo invasões mais do que horizontes 

Um tempo foram montes dos Gigantes, 

E Gigantes agora são dos montes, 

Se Olimpo, Pélio e Ossa, 

Que parece emprendiam mover guerra, 
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Como ao Pólo contrário, à própria terra, 

Pois já por inconstantes, já por altos, 

Levaram nesta, aquela, estoutra serra, 

Precipícios à terra, ao Pólo assaltos, 

Sentiram sobre as frontes 

Por sua confusão, por glória nossa 

Da desmedida lança a entena grossa, 

Abismados somente do ameaço 

Do façanhoso fulminante braço, 

Os vira o Mundo entre ruinosos males, 

Bem que nasceram montes, morrer vales. 

Vós deste, com quem tanto se recrea 

A cândida, incorrupta, igual Astrea, 

Festejando o governo 

Que posto que foi guerra vitoriosa, 

Sobre guerra ser justa, 

Entronizando a paz, abate a guerra, 

Recreia-se pois tanto 

Que esquecida do pranto 

Se já subiu queixosa 

Da terra ao Céu, por ver a terra inferno, 

Hoje desce gostosa 

Por ver a terra Céu do Céu à terra, 

E da mão, a que Marte a lança fia, 

Fia a balança, que na mão famosa 

O prémio ao bem, a pena ao mal iguala, 

Da sorte que se ajusta 

O luto com a gala, 

Da noite horrível, do agradável dia, 

Naquele tempo quando 

O Signo justo (paralelo digno 

É só de Pedro o Justo o justo Signo) 

Ouro em fio pesando 

Ao deus do louro esquivo amante louro 

Põe no fiel da Libra o brinco de ouro. 

Vós deste Sol, que posto sobre Etonte 

Bem pode sem parelha cavaleiro 

Deixar atrás ao vento mais ligeiro, 

Levar diante o mais pesado monte, 

E levado diante, atrás deixado, 

Um veloz Noto, um Apenino inteiro, 

Pode fazendo em tempo muito breve 

Ou leve o que é pesado, 

E pesado o que é leve, 

Com leve acção, com ímpeto violento, 
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Mudar ao vento em monte, ao monte em 

vento, 

E gigante em grandeza, 

E Centauro em destreza, 

Poderá no quadrúpede arrogante, 

Não qual Príncipe já sobre cavalo, 

Mas como torreão sobre elefante, 

Dar temor tanto ao Mundo, ao Pólo abalo, 

Que pareça romper alto e profundo 

Trovão ao Pólo, e terremoto ao Mundo. 

Vós do claro Senhor, do Herói claro, 

A quem, se houverem de fazer escolha, 

Elegerão campanhas e Camenas 

Mais que a Césares mil, que a mil Mecenas, 

Por seu raro saber e esforço raro, 

Digno de ter nas Romas, nas Atenas 

Mais estátuas que mármores tem Paro, 

E mais famas que tem a Fama penas; 
Pois tem mais prendas, com que mais não quero 

Chamar prendas aos pasmos que venero; 
Pois tem mais pasmos, com que excede às famas, 

Que tem raios o Sol, o louro ramas, 

Folhas as ramas, átomos as folhas, 

Cujo esforço e saber fia e promete, 

Ou já sentenças pese, ou armas prove, 

Vencer à Grécia os sete, à Fama os nove, 

Vencer ao Pindo as nove, ao Mundo as sete, 

Deixando absortos uns, outras confusas, 

Maravilhas, varões, sábios e Musas. 

Vós deste, que merece mais louvores, 

Que tem flores o Abril, orvalho as flores, 

Vós deste pois mais do que Augusto augusto 

Com rara estimação, com favor justo, 

Com ventura em cristal nunca mais vista, 

O agrado mereceis, lograis a vista; 

Oh, mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado. 

Vós do Senhor que amado, que temido, 

Vencido tem ao grande Rei de Péla, 

Antes vencido ao Rei maior do Mundo, 

E mais o Rei vencido 

Nem de valente apela a venturoso, 

Nem de triunfante a liberal apela; 

Porque fica glorioso, 

Por segundo ficar, e por segundo 

Já mui mais esforçado, mais ditoso, 
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Já mui mais vencedor, mais grandioso, 

Pois como é mais ser Sol que ser luzeiro 

Que um mar de luz de luz um rio absorbe, 

Mais é segundo ser que ser primeiro, 

Segundo a Pedro, que primeiro ao Orbe. 

Na liberalidade 

Excede mercês dando 

A Lusa Alteza à Grega Majestade, 

Que Alexandre as semeia, e Pedro as chove, 

Cada qual indicando 

Aquele em semear, em chover este, 

Um terrena virtude, outro celeste, 

Um de Filipe ser, outro de Jove, 

Aquele com mão rica 

Reparte o seu tesouro, 

Mas tem sede de sangue e fome de ouro, 

Este com mão que na grandeza excede 

Quanto aquele reparte multiplica: 

Mas não tem de ouro ou sangue, fome ou 

sede, 

Aquele (excessos mil, que admiro, calo, 

E calo, porque admiro) 

A nenhum seu vassalo, 

Que vassalo não foi Homero, ou Ciro, 

Tem concedida graça 

Depois que a morte chega e a vida passa: 

Este aos seus Portugueses, 

A quem nada limita, tudo entrega, 

Não uma só, mas infinitas vezes 

Graça tem concedida 

Depois que passa e chega, 

Depois que chega a morte e passa a vida; 

Porque alenta depois que Átropos mata, 

Com a dextra que franca, como forte 

Se estreita ao ferro, ao ouro se dilata, 

Passando além da vida, além da morte; 

Faro o prove, pois num, pois noutro ofício 

À vida morre e vive ao benefício. 

Marialva o confirme, Marialva, 

Que condenando a Ibéria, a Lísia salva, 

Aquele que de Marte no teatro 

Rei quatro vezes do valor possui 

Por quatro vezes Rei coroas quatro, 

Que Lisboa lhe enrama 

De ouro, de louro, de carvalho e grama;  
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Bem como já fez Roma 

Para quem dedicando a vida à fama 

Restitui, desterra, vence, toma; 

E o Marquês mais ufano, 

Novo Barach, segundo Muciano 

Da alta Rainha e do Monarca invicto, 

Débora Castelhana e Luso Tito, 

Adquirindo num círculo um tesouro 

De grama, de carvalho, louro e ouro, 

Com valentia que portento argue, 

Toma, vence, descerca e restitui, 

Para o Tito melhor e melhor Débora, 

Valença, Montes Claros, Elvas, Ébora, 

Marial porém vá, que não me engana 

O título de Infantes Portugueses, 

Pois bem que Alteza logre soberana 

Inferior lhe fica muitas vezes, 

O seu nome ao seu título coroa, 

Que o nome excelso voa mais que as nobres 

De altos avôs imagens gloriosas, 

Tanto mais claras quanto mais fumosas, 

Pois as faz ricas quando as deixa pobres, 

E pobre deixa, e deixa enriquecido 

O Marquês admirado, 

O herdado esplendor co adquirido, 

Pois o adquirido é mais, menos o herdado. 

Assim Fénix celeste o Sol brilhante 

Acende veterano, apaga Infante 

Tochas de ouro nas aras de safira, 

E tanta luz lhes dá, quanta lhes tira, 

Em seu nome lhe dou quanto lhe devo, 

E pois tão sublimadamente voa, 

Que defino o valor, se o nome escrevo, 

Escrevo Dom António de Menezes, 

Que foi elmos rompendo, abrindo arneses, 

Nome mais do valor que da pessoa, 

Dom António confirme esta verdade, 

Que vivo à duplicada eternidade 

Do Empíreo aquela, estoutra da memória, 

Uma logra na fama, outra na glória. 

Dom António confirme pois D. Pedro, 

Para quem por lhe dar colosso estranho, 

Nem de mármores serras desentranho, 

Nem minas de diamante desempedro, 

Mas pirâmides mil numa só junto, 

478: Que Mavorte lhe dá por mam de Roma, 

| Roma por voz de fama M 

480-489: M substitui por um só verso: Pois não 

menos fatal que feliz toma 

 

 

 

 

 

 

 

490: decerca, restitue M 

491: M omite este verso 

492: Valença,   M | Évora H 

 

 

 

 

496: Lhe fica inferior e muitas vezes M 

497: a seu titulo M 

 

 

500: famosas M 

501: quanto M 

 

 

504: como adquirido M 

 

 

506: brilhante, H 

 

 

509: E tantas luzes lhes dá quantas lhes tira 

H 

 

512: de fino F2H 

 

 

 

 

 

517: em duplicada M 

 

 

520: D. Antonio a confirme M 

521: A quem para lhe dar M 

522: mármore H | cerras desestranho M    

 

 

 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   LAMPADÁRIO DE PALAVRAS 
 

 

 

54 

 

Mil vivos corações num só defunto, 

Que altamente voando 

De amor nas chamas às de luz safiras, 

Muito mais que pirâmides são piras. 

Pois D. Pedro encerrando 

Seu grande coração num grande cofre, 

Porém só grande ao preço, à vista breve, 

Num cofre, digo, a quem o Tejo alaga 

Com tributo feliz do metal louro, 

Mas no artifício encerra o mor tesouro, 

Porque tanto a matéria à forma deve, 

Que com todo o seu ouro lhe não paga. 

Num cofre, digo, donde, 

Donde quisera a luz do Sol ser ouro, 

Donde do Céu quisera a pedraria 

Ser aljofre do mar, e mar do aljofre, 

Mas ainda seria, 

Bem que tal pedraria ouro tal gaste, 

A tão fino rubim grosseiro engaste. 

O verso ou mente, ou erra, 

Que no artifício o mor tesouro encerra, 

Pois menos tem por fora, mais por dentro, 

Ouro na superfície, amor no centro. 

Neste pois breve ofir D. Pedro esconde, 

Mas em outro mais caro deposita 

O coração magnânimo 

Que à Pátria quando estava triste e aflita 

Deu valor, prestou brio, infundiu ânimo: 

No túmulo Real, digo, que cerra 

A muito Sol em limitada terra, 

No Mausoléu augusto donde mora,  

Terror não só do Ibero, mas do Parto, 

O Rei quarto Planeta, ou João quarto. 

João! João! que pena! mas que glória! 

João, cuja saudade em nosso pranto, 

Mas ai! que se transforma em choro o canto! 

Se Pedro não vivera, imortal fora, 

Fora imortal, bem que mortal se vira, 
Em quem ama, em quem chora, em quem suspira; 

E todo entre amorosa, lenta chama 

Todo o Reino suspira, chora e ama. 

João, cuja memória 

Assombro será sempre do Universo 

Digna de todo o verso e toda a história, 

Maior que toda a história e todo o verso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

533: de metal M 

 

 

 

537: Hum cofre M 

 

 

 

540: Se aljofre H  | mar de aljofre M 

 

 

543: E tão fino robi M 

 

 

 

 

 

 

 

 

551: quando escrava aflita M 

 

 

554: a limitada M 

 

 

 

 

559: saude M 

 

 

 

 

 

 

565: Todo o Reino o suspira, e chora e ama 

M 

 

 

 

 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   LAMPADÁRIO DE PALAVRAS 
 

 

 

55 

 

Neste feliz depósito se guarda 

Do grande todo a parte mais galharda, 

Nesta cama Real dorme, ou respira 

O coração amante, 

Que do quarto Planeta flor gigante 

Segue ao Sol quando vive, e quando expira:  

O coração seguro 

Não sei se duro mais, se mais afável, 

Mas afável na paz, na guerra duro, 

Do Marquês tão temido quanto amável, 

Do Marquês o prodígio em forma humana, 

Em forma humana o Marte. 

Mas não posso dizer a menor parte 

Do valor que me anima e desengana, 

Pois tal valor não cabe no conceito, 

Tal conceito na voz, tal voz no peito. 

Não pode mais fazer-lhe panegírico 

Engenho ou Académico, ou estóico, 

Heróico clarim, nem plectro lírico, 

Lírico Horácio, nem Homero heróico, 

Que Homero fora em tão bizarro emprego, 

Não poeta maior, sim maior cego.  

O grande Bispo só da grão cidade, 

Que recebe o seu nome do seu Porto, 

Da grão cidade que do rio bebe, 

Que do seu ouro o nome seu recebe, 

O grande Bispo Enódio desta idade 

As sublimes acções da imortal morte 

Ao tempo esconda, explique à eternidade, 

Pois na prosa sublime, 

Que posto que do número invejada, 

Não sei se mais a inveje, ou mais a estime, 

Foi igual sua pena à sua espada, 

Porque qual águia sem sentir desmaio 

Nem cega ao Sol, nem se estremece ao raio. 

De Menezes Lacerda, 

Sem receio de perda, 

Sem sombra de arrogância, 

A grande, a excelsa, a rara história tome, 

Porque Lacerda é nome de elegância, 

Como Menezes de valor é nome. 

Aqui pois como Rei, como triunfante 

Seu coração ainda respirante 

Sobre as quatro Coroas cinge a quinta, 

Que parte dentro do marmóreo leito 
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O Rei maior com o maior sujeito: 

Pois por mercê, que pede ouro por tinta, 

Safira por papel, por livro a esfera, 

Por mercê nunca vista 

De quem com um mil corações conquista, 

E mais neles que em orbes dous impera, 

Como a Rei o sepulcro lhe dá sólio, 

Como a triunfante a campa Capitólio. 

Bem digo pois que excede na grandeza 

À Grega Majestade a Lusa Alteza, 

Pois as graças daquele grão Monarca 

As encerra o sepulcro, as tronca a Parca, 

Mas as mercês deste Monarca filhas 

Perpétuas são, nascendo maravilhas. 

Excede na vitória, 

Pois a maior, com que Alexandre ilustra 

De Marte ao campo, ao templo da memória, 

Já tanto se deslustra 

Pelo troféu primeiro, antes primário, 

Entre os claros troféus do Lusitano 

(Que disse? Antes troféus do Castelhano, 

Porque posto que a mão dos Portugueses, 

Fazendo estrela fixa a Marte vário, 

Vença ao contrário seu todas as vezes, 

Mais honra do que vence ao seu contrário), 

Deslustra-se pois tanto a maior glória 

Que já teve o Peleu 

Pelo primeiro singular troféu 

Que nesta idade toda de ouro alcança 

Do Mundo o pasmo, o timbre de Bragança, 

Que a vitória maior daquele Herói, 

Por mais que à esfera sobre a fama voe, 

É palma tão pequena, que por curta 

Nem chega a louro, nem se estende a murta. 

Neste mais de uma vez troféu primeiro 

Do primeiro triunfante, que guerreiro 

Segundo Pedro não, mas sem segundo, 

Vence o Senhor de Lísia ao Rei do Mundo, 

Porque das glórias que ambos tem ganhado,

  

Sereno aquele, estoutro furibundo, 

Se Pedro inerme, se Alexandre armado, 

Este fundindo, aquele ornando a terra, 

Pois um concede paz, outro faz guerra. 

E quem faz guerra bem que alcança o 
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louro 

Não fica sem desdouro, 

Porque o próprio Tonante 

Antes foi desprezado que triunfante; 

Mas quem a paz concede, 

Bem que a fronte de louro não guarneça, 

Com desdouro não fica, 

Porque em fim, quem lha pede 

Por menor se confessa, 

Por maior o publica: 

Bem como na vitória, na ventura 

Excede o Lusitano ao Macedónio, 

Mais que César a António, 

Pois se aquele Monarca 

Sobre lograr um Mundo outro procura, 

Antes chora por outro, 

Mui mais felice do que aquele estoutro, 

Não chora por algum, ambos abarca, 

E menos sorte argue 

Quem por um chora que quem dous possui.  

Na valentia excede, 

Pois quando remontado a mais que humano 

Suas proezas Alexandre mede 

Pelas façanhas de um, doutro Tebano, 

Querendo igual nas forças, nas fortunas, 

Passar os montes de um, doutro as colunas, 

Quando adorar se manda com lei impia, 

Por tão filho de Amon como de Olimpia, 

Ou quando com valor mais que profundo 

Quer dar facilitando a mor empresa, 

E mais mundo e mais Céu, ao Céu, ao 

mundo; 

Porque não basta ao Rei por Monarquia 

O que bastou por orbe à natureza, 

Mas passa além da noite, além do dia 

(Hipérbole não é, mas só verdade), 

Não chega a ser no Luso valentia 

O que no Grego foi temeridade. 

Pois o Senhor do Tejo 

Contém na posse o que ele no desejo, 

E [na máquina] esférica 

Mais de grande merece a antonomásia, 

Com América Pedro, e não sem Ásia, 

Que Alexandre com Ásia, e sem América, 

Quando Alexandre foi, se Pedro fora, 
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Ou se Alexandre agora, 

Quando Pedro domina, dominara, 

Nem agora, nem antes florecera; 

Porque se anticipara 

Novo Sol sua Aurora, 

Se aquele seu Oriente pospusera 

Sempre sentira ocaso no Oriente, 

Porque em fim ou de inveja antes morrera, 

Ou agora de medo se matara; 

Pois vira ao justo Príncipe excelente, 
Qual triunfando em valor triunfando em sorte 

Do Império Assírio, Grego, Persa e Lácio, 

Fazer ao Mundo Reino, ao Reino Corte, 

Palácio a Corte, e Câmara ao Palácio, 

Sendo, posto que encerre tal grandeza, 

Seu Império menor que sua Alteza, 

Que muito pois que o Sol resplandecente 

Que lhe seria medo sobre inveja, 

Mais dadivoso, ou mais triunfante seja, 

Seja mais venturoso, ou mais valente. 

Vós pois deste valente e venturoso, 

Vós pois deste triunfante e dadivoso, 

Vós deste pois mais do que Augusto 

augusto, 

Com rara estimação, com favor justo, 

Com ventura em cristal nunca mais vista 

O agrado mereceis, lograis a vista. 

Oh, mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado! 

Vós do Senhor que ufano 

As águias faz latinas 

Ceder às Lusas Quinas, 

Vencendo bem qual Dauno vence a Evandro, 

Dous Césares, que é mais que um Alexandro, 

Pois se Augusto, se Júlio 

Dous meses tem cada ano 

De imortal fama não mortal pecúlio, 

Contando Júlio Julho, Augusto Agosto, 

Porque sendo seu nome em seu mês posto, 

Eternidade tome 

De seu nome o seu nome, 

O Sol dos Portugueses, 

Não digo dos vassalos, dos Reis digo, 

Maior eternidade tem consigo, 

Pois sendo a César dobre, dobre afronta, 
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Vence com glórias suas glórias suas, 

E cada ano dous meses só não conta, 

Mas idades logrando em vez de meses, 

Reparte cada dia idades duas, 

Que sempre gozarão perenidade, 

Duas digo reparte, 

Que não com vário turno, 

De Marte com Saturno, 

De cipreste com louro, 

Ouro em parte vestindo, e ferro em parte, 

De ferro a Ibéria são, e a Lísia d’ouro; 

Porém com mais feliz, mais clara estrela 

Fazendo estável termo o turno vário 

Daquele Império, e deste 

Confederado já se antes contrário, 

Duas reparte sim, mas de um só tempo, 

De Saturno sem Marte, 

De louro sem cipreste, 

Sem guerreiro metal de metal louro, 

Em que o tempo se passa em passatempo, 

Pois com doce comércio, com paz bela 

São de ouro a Portugal, de ouro a Castela; 

E bem se vê que excede à eternidade 

De um mês e doutro, duma e doutra idade. 
Vós deste que vencendo ao timbre Ausónio 

Faz de um César Pompeu, e doutro António; 

Vós deste pois mais do que Augusto augusto 

Com rara estimação, com favor justo, 

Com ventura em cristal nunca mais vista 

O agrado mereceis, lograis a vista. 

Oh, mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado! 

Vós deste para quem nossa ventura, 

Acompanhada da justiça nossa, 

A Filipe do sólio desapossa, 

Quando João no trono se assegura, 

Entrando com paz tanta o justo herdeiro, 

Como se o Quarto João fora o Terceiro, 

Mostrando o grande Rei ao claro povo 

Majestade de antigo, amor de novo. 

Vós deste, para quem nosso Mavorte, 

Nosso por vencedor, nosso por forte, 

Depois que faz patente 

O formidável templo ao Deus bifronte 

Por seis vezes entrega, 
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Não sei se mais feliz, se mais valente, 

Bem como o raio à dextra, o louro à fronte, 

Pois colhe o louro, quando o campo rega 

Com suor e com sangue 

Do forte Português, do Ibero exangue, 

Pois vibra o raio quando brande a lança, 

Que treme sem valer-lhe a segurança 

De seu braço seu braço, 

E faz aos Castelhanos nas fronteiras 

Tremer os corações mais que as bandeiras,  

Bem que sejam de ferro e vistam de aço, 

Pois vence (com desdouros não aflijo 

Mas antes lisonjeio com louvores 

Aos Príncipes, aos grandes, aos Senhores 

Castelhanos rendidos, 

Porque mais é de Lísia ser vencidos 

Do que ser do Universo vencedores) 

Vence, digo, duas vezes em Montijo, 

Primeiro a praça, e a campanha logo, 

Pondo a campanha a ferro, a praça a fogo, 

Contudo na campanha 

Por digna ser de ser vencida Espanha 

A Lusitânia rompe, 

Foge a Cavalaria, 

Perde-se a artelharia; 

Porém quando seu número mais ganha, 

Nosso valor o ganho lhe interrompe, 

Pois restaurando quanto foi perdendo, 

Tudo vencendo fica 

O valor com a espada: 

Mas ah! que o verso menos significa! 

Que se deve ao valor sempre estupendo! 

Torno pois a dizer, fica vencendo 

O valor com a mão, e a mão sem nada, 

Pois faz o Português do louro dino 

Com valor mais que humano 

Do Leão Castelhano 

O mesmo que Sansão do Palestino, 

Obrando os dous tão singular proeza, 

Tão singular por ser aos dous comua, 

Sem ter a mão robusta em tanta empresa, 

Mais que a si de si mesma acompanhada, 

Só de pulsos armada, de armas nua, 

Mas para armada ser basta ser sua, 

Ou sua ser para não ser armada. 
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Declarado uma vez da nossa parte 

Se fez termo tão firme Marte vário, 

Que sempre foi contrário do contrário 

Sem força lhe valer, ou valer arte. 

Se triunfou valeroso, se prudente 

Nesta, naquela, numa, outra fronteira 

Do Tejo, Minho, Tralos-montes, Beira, 

Com desigual partido, 

Com número excedido, 

Sem favor da fortuna, 

Sem reparo da gente 

Inimiga algum tempo, agora amiga; 

O diga Ossuna, Lagañes o diga, 

Que o sente Lagañes, que o sabe Ossuna,  

Pantoja o sabe e Torrecussa o sente, 

O grande Cavaleiro alto Correa, 

Imagem do valor, do esforço idea, 

Haro, Borja, Gonzaga, Tarragona, 

Medos de Marte, amores de Belona, 

Ávilas, Tutavilas, Caracenas, 

Podericos, Gasconhas, 

Já decoros de Marte, hoje vergonhas, 

Já de Marte penachos, e hoje penas; 

Em fim diga-o sem par Áustria glorioso, 

Não sei se mais valente, ou mais piedoso,  

Somente sei que é digno 

Das cultas mais, antes mais cultas veas 

Do Grego e do Latino, 

Valente Aquiles e piedoso Eneas; 

Áustria, que foi em guerra menos dura 

Do Sol filho, morgado da ventura, 

Mas em campo mais forte 

Filho do Sol, Faetonte foi da sorte, 

Mas entre os desgraçados se não conte, 

Pois vencido do Luso portentoso, 

Inda sendo vencido é venturoso, 

Inda é filho do Sol sendo Faetonte. 

Mas não reconto mais, porque vem juntos 

Com tantos mil viventes dous defuntos: 

Alva imortal e Carlos nunca extinto, 

O quinto Carlos, ou Planeta quinto, 

Antes sexto Planeta, pois qual Jove 

Chove lanças não só, mas raios chove; 

Alva, a quem para glória duplicada 

Toledo nome deu para desmaio, 
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Torvão por nome, por espada raio, 

Este par morto à vida, e vivo à fama, 

Cujo nome retumba 

No berço de ouro, e de safir na cama, 

Por entrar na batalha sai da tumba. 

Arma Carlos a tenda vitoriosa, 

Alva joga a triunfante artelharia, 

Mas não foi seu, antes foi nosso o dia; 

Pois ambos perdem na fatal campanha 

(Se acaso perde quem perdendo ganha!), 

Ri-se contente o Duque entre sentido, 

Se chora entre gostoso desgostado, 

Chora com pena de não ser vencido, 

Ri com gosto de ver-se despojado; 

De ver-se despojado ri com gosto 

Carlos serena a fronte, alegre o rosto, 

A artelharia agora, 

Porque chorando ri, rindo-se chora. 

Alva em chorar, e em rir duas vezes Alva, 

Já não faz bateria, mas dá salva: 

A tenda a nosso pé já se somete, 

Mas como tenda não, como tapete, 

Por sinal que mais sobe, inda que deça, 

O pavelhão do Príncipe admirando 

Do Luso o pé beijando, 

Que cobrindo do César a cabeça. 

Estas vitórias, antes maravilhas, 

A quem dê nome eterno em grave canto 

O mais ilustre irmão com irmãs nove, 

O pai ilustre mais com nove filhas, 

Mas receio não bastem para tanto 

Irmão, nem pai, bem que são Febo e Jove; 

Estas pois maravilhas, ou vitórias 

Com outras mil, que choro, pois não canto, 

Tais façanhas, tais pasmos, tantas glórias 

Por esforço ganhou, antes por uso 

Para o Luso Tonante o Marte Luso, 

Fazendo tanto estrago em toda a guerra, 

Que a terra amiga, que a contrária terra 

Viu de ardentes corais, de troncos frios 

Subir mil montes, e descer mil rios; 

Viu às nuvens subir, descer aos portos 

Sobre Nilos de sangue Alpes de mortos; 

E ainda se vem depois de tantos anos 

Entre os lucros da paz da guerra os danos. 
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Vem-se nos campos seus, nos campos nossos 

Nilos de sangue não, mas Alpes de ossos. 

Ganhou-as com valor, ganhou com arte, 

E para o nosso Jove o nosso Marte, 

O justo Marte para Pedro justo; 

Pois o Herói robusto, 

O Príncipe famoso, 

Quando subiu a Príncipe de Infante 

Ficou vitorioso  

Do vencido não só, mas do triunfante. 

Assim na Emátia terra, e mar Egípcio 

Do ardente Marte, abrasador Solstício, 

Vencendo o Ausónio braço ao braço Ausónio 

Houve muitas vitórias num troféu, 

Pois de um César os louros são de António, 

De outro César as palmas de Pompeu. 

Vós deste pois que acumulando glórias 

Logra num só troféu tantas vitórias, 

Vós deste pois mais do que Augusto augusto

  

Com rara estimação, com favor justo, 

Com ventura em cristal nunca mais vista 

O agrado mereceis, lograis a vista. 

Oh, mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado! 

Vós deste que há de unir com dobre 

glória 

De Príncipe feliz, Príncipe forte, 

O raio de Mavorte 

Ao louro da vitória, 

Tendo por bem, por mal, do Luso e Mouro 

Na dextra o raio e na cabeça o louro. 

Vós deste que hei de ver, antes já vejo 

Tão senhor do Jordão, como do Tejo, 

Porque já me parece que somete 

Do feroz Otomano as Luas meas, 

As Luas meas do feroz ginete, 

E que nuas de luz, de sangue cheas, 

Antes cheas de pó, de terra nuas, 

Deixa com meias Luas meias Luas. 

Já me parece, já que poderoso 

Com plumagens Marciais, velas inchadas 

Aos Céus oculta embaraçando os ares, 

E com mil esquadrões, com mil armadas 

Inunda as terras enterrando os mares. 
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Já me parece em fim, que venturoso 

Impõe neste, naquele, outro elemento 

Freio, lei, jugo à terra, ao mar, ao vento, 

Mas de armas bem se escusa a menor cópia, 

Pois ficar pode armada de si própria 

Do Luso Jove a dextra fulminante 

Do Otomano triunfante, 

Bem que seja Otomano, 

Otomano não só, mas Centimano. 

Vós deste, por quem Roma unir deseja 

A Lua de Turquia ao Sol da Igreja; 

Vós deste pois mais do que Augusto augusto 

Com rara estimação, com favor justo, 

Com ventura em cristal nunca mais vista 

O agrado mereceis, lograis a vista. 

Oh, mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado! 

Vós da maior Princesa 

Traslado, antes arquivo da beleza, 
Qual outra ao Mundo antigo, ao novo Mundo 

Grande a terra, alto o Céu, e o mar profundo 

Nunca ostentou jamais em tudo, quanto 

Digno de suspensão, digno de espanto, 

Da estrela do Mondego ao Sol do Gange 

Produz verde, azul cobre, e vário abrange; 

Nunca jamais entre águas, luzes, flores, 

Nácar terso, Abril doce, noite bela, 

Com tantos preços, galas, resplandores, 

Fechou pedra, abriu rosa, expôs estrela, 

Raios, riquezas, cores, 

Perde esta, perde estoutra, perde aquela, 

Pois na luz, jóia e flor das mais rainha 

O Céu vê, cerca o mar e a terra goza 

Sem nuvem, sem defeito, sem espinha 

Mor estrela, mor perla e melhor rosa; 

À rosa, perla, estrela, 

Prostra, vence, atropela, 

Como atropela, como vence e prostra 

Na esfera, prado e ostra, 

Por mais bela, mais clara, mais preciosa 

Sol à luz, luz à perla, perla à rosa. 

Vós da deusa, que vence mas sem guerra 

Astro em Céu, perla em mar, e rosa em terra, 

Vós da cópia Real, do Par Augusto. 

Com rara estimação, com favor justo, 
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Com ventura em cristal nunca mais vista 

O agrado mereceis, lograis a vista: 

Oh, mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado! 

Mas lograi melhor sorte 

Quando admitido a tácito conselho 

Pela augusta consorte 

Do Português Tonante 

Não só luzis cristal, mas sois espelho, 

Pois quando espelho sois, não sois diamante 

(Mas que digo, diamante!), não sois astro, 

Cíntia flamante, ou brilhador Apolo, 

Mas uma luz que admira 

Por tão diverso ser da luz do pólo, 

Do pólo de safira entre alabastro, 

Mas alabastro azul, branca safira, 

Por ser, digo, tão outra da comua 

De estrela, de diamante, Sol e Lua; 

Que só parece sombra de Maria, 

Pois seu resplandor puro 

Ao dia mais que à noite faz escuro, 

E faz a noite clara mais que o dia, 

Vê-se em vós (oh, que glória!) 

Vê-se em vós a beleza da Rainha. 

(Mas ah!, que a frase errei, que lhe convinha, 

Digo segunda vez com mais destreza), 

Vê-se em vós a Rainha da beleza, 

E sendo vista em vós tal formosura, 

Que faz bem como fácil felizmente 

Ao maior luminar (excepto o vosso, 

A quem no fresco prado amor ardente 

Deu na gigante flor tenro colosso) 

De luminar maior menor estrela; 

Mas nem estrela o faz, somente raio, 

Antes nem raio, sombra o faz somente, 

E sombra muito escura 
Quando mais arde em Julho ou brilha em Maio, 

Por sinal que o Sol sendo sombra dela 

Com mais clara vitória 

Melhor nuvens conquista, 

Astros melhor assombra, 
Porque então é mais Sol, quando é mais sombra. 

Sendo pois vista em vós, que digo vista! 

Sendo somente em vós mal repetido 

Qualquer eco elegante, bem que mudo 

Das cristalinas mãos, dos claros olhos, 
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Com que o tirano Rei, que impera em Gnido, 

Que domina em Citera 

Antes que manda entre aprazível mágoa 

Céu, Inferno, ar e terra, fogo e água, 

Se pudera, pudera 

Derreter bronzes e abrasar escolhos, 

No resplandor vos deixa tão subido, 

Que sendo já luzido mais que tudo, 

Ficais ainda mais que vós luzido. 

Vê-se (as mãos debuxando), 

Vê-se brando cristal em cristal duro, 

Mas espelho alternando 

Também se puro um tempo, agora impuro 

Se vê duro cristal em cristal brando, 

Porque o brando cristal brilha tão puro, 

Que a quem o está pintando, está pintando, 

Porém luzido sempre, nunca escuro, 

E com termo encontrado 

Uma vez de pedido, outra de dado, 

Dando ao pedir, pedindo ao dar conselho, 

É cristal do cristal, do espelho espelho. 

Parte a luz, que escurece, 

Não a Mênfis o Faro, o Sol a Delo, 

Do brando cristal belo 

Ao duro cristal lindo, 

Dous olhos retratando e mil ferindo, 

Antes favorecendo, 

Porque então quando os fere os favorece, 

Mas luz nos olhos, que esta luz inflama 

Sem fumo do desejo, de amor chama. 

Parte a luz, à luz chega, a luz se torna 
De um, doutro Sol, que um Céu e que outro ilustra, 

De um, doutro Céu, que um Sol e que outro adorna, 

Porque a luz na safira amanhecendo, 

De azul, de ouro vestindo, 

De modo Céu com Sol vai confundindo, 

Vai confundindo Sol com Céu de modo, 

Que o Sol azul dourado o Céu parece, 

O Céu que todo é Sol, e o Sol Céu todo, 

Mas Céu que ao Céu, e Sol ao Sol deslustra. 

Parte, e se chega pura, como parte, 

Pura não torna, como parte pura, 

Que ou não cabe no espelho, a que reparte, 

Ou paga lhe não faz por ter usura, 

Mas qual eco, que à voz responde em parte, 

Em parte só responde 
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A luz do espelho à luz da formosura, 

Porque o menos publica, o mais esconde, 

Porém aquele menos que publica 
Por ser sombra do Sol, que a Apolo assombra, 

Por ser eco do Céu, que abate ao pólo, 

É tão rica porção de luz tão rica, 

Que para possuir maior tesouro 

De safira melhor, de melhor ouro, 

Tomara o Céu ser eco de tal sombra, 

Tomara o Sol ser sombra de tal eco, 

E por sinal que dera, 

Que dera o pólo, pelo que tomara, 

Que, pelo que tomara, dera o pólo 

Com termo liberal, mas ainda seco, 

A respeito do ganho, que lhe fica, 

Que dera, digo, um noutro, aquele neste 

Todo o corpo solar, todo o celeste, 

E o Céu sem Sol, e o Sol sem Céu ficara, 

Mas não faltara Céu, Sol não faltara, 

Porque; (mas o porque mui bem se entende, 

Bem que se não declara, 

Porque mais de uma vez a razão clara 

Se vê à cera bela, ou branda rocha: 

Calo pois o porque, porque se ofende 

O resplandor do Sol com luz da tocha, 

Que o singular se ofende do ordinário). 

Oh, se o fado quisera, 

Se ao menos permitira, 

Que o cristal vosso em seu cristal se vira, 

Quando assim pelos ecos se melhora 

Dos olhos belos mais, das mãos mais belas, 

Então muito mais crespo do que liso, 

Digo mais arrogante, 

Vosso cristal brilhante 

Por causa deles, por respeito delas, 

Não só fora pavão, narciso fora, 

Narciso de cristais, pavão de estrelas, 

Antes com maior pompa e mais juízo 

Fora de olhos pavão, de ecos narciso. 

Mas posto que vos falta 

Ver no vosso cristal sua beleza 

A mais alta Princesa, 

A Rainha mais alta, 

Que posso encarecer, que fingir posso, 

Sua beleza vê no cristal vosso, 
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E basta por coroa, 

Por coroa sobeja 

Das mais felicidades, 

Que a mais que soberana 

Francesa de Lisboa, 

De Paris Lusitana, 

Bem que a não vedes vós, em vós se veja. 

Mas cale a Musa indina, 

Que não é Lusitana, nem Francesa, 

A que mais que três vezes é divina, 

É divina mais, digo, que três vezes, 

Pois é Maria, Vénus, Palas, Juno 

Dos Reinos Portugueses, 
Com que o mar, com que o Céu e a terra gasta 

Mais de um orbe, de um Febo e de um Neptuno: 

É Juno, mas piedosa, 

É Palas, mas formosa, 

Vénus é, porém casta, 

É Vénus, a quem fez a natureza 

Não deidade de rosa, 

Mas rosa das deidades, 

Não beleza do mar, mar da beleza, 

Em fim que neste mar, neste teatro 

Há numa deusa só deidades quatro. 

Porém com mais, com menos claridades, 

Com menos, com mais preços, 

Há nas três igualdades 

Numa somente excessos; 

Pois se a deusa que dá três vezes bela 

Perla ao mar, rosa ao prado, ao pólo estrela, 

Que em Pafo trono, em Chipre tem palácio, 

A que abrasa ao deus Lémnio, e fere ao 

Trácio, 

Fazendo-lhes sentir em Céu e em terra 

Fogo do fogo ao Deus, guerra ao da guerra. 

Se Vénus digo em Ida, 

Quando depôs as galas 

Vencendo a Juno e a Palas, 

Por vencedora ser foi preferida, 

Em Lusitânia agora 

Anteposta não é por ser vencida 

Maria a quarta Deusa, antes primeira, 

A faz de vencedora companheira, 

De uma e de outra deidade já rendida, 

Mostrando a que de todas é Senhora, 

Ser não só das rendidas já deidade, 
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Mas da já vencedora vencedora; 

Pois com glória das três das três sem queixa 

Maria a Vénus deixa, 

Como Vénus as duas 

De graças mais que de vestidos nuas. 

Há pois as quatro numa divindade, 

Mas com luz singular, com luz comua, 

Mais valor, menos preço, 

Uma a três faz excesso 

Igualdade não fazem três a uma. 

Pois de Maria, Palas, Juno e Vénus, 

O ser Maria é mais, e o mais é menos, 

Por coroa pois basta à vossa estrela, 

Bem que a não vedes vós, ver-se em vós ela. 

Porém menos é ver-se, 

Mais é que ver-se em vós, em vós rever-se, 

Mais que rever-se em vós, em vós amar-se, 
Mais quando a vós vos louva, em vós louvar-se, 

Que como a vossa luz é da luz sua, 

Bem qual é luz do Sol a luz da Lua, 

A si se tem afecto, se vos ama, 

A si se dá louvor, se a vós a fama. 

Se a mina de astros duros rica esfera, 

Se o matizado Abril, terrena Aurora, 

No tesouro do Sol, campo de Flora 

Amara ao lírio, a pedra encarecera, 

Que mais cândido brota, e sai mais clara 

Do estéril monte, e fértil primavera, 

A si se encarecera, a si se amara, 

Que a mais pura, se bem pedra mais fina, 

É diamante do Abril, lírio da mina. 

Assim pois a Maria lhe acontece, 

Quando vos ama flor, pedra encarece, 

Pois sendo a branca flor, pedra lustrosa, 

Primavera gentil, mina preciosa; 

Sendo, digo a vós, ela 

Causa a mui lindo afecto mui mais bela, 

Sol mui mais claro, Lua mais brilhante, 

Sol, Abril, mina, Lua, flor, diamante. 

A si, quando a vós ama, se requebra; 

A si, quando vos louva, se celebra. 

Em fortuna tão alta 

A lira se suspende, a voz me falta; 

Mas que muito, se tanto a sorte admira, 

Que a voz me falte, ou se suspenda a lira! 
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Ao mesmo sonoroso entusiasmo, 

Pasmo dos Linos, dos Orfeus pasmo, 

Com que o novo Camões ata e desata; 

Desata as plantas, as correntes ata, 

Excede tanto assunto, tão brilhante, 

Que fica mais que mudo 

Quem é mais que elegante, 

E mais em verso agudo, 

E mais em grave canto, 

O Fénix singular, e Camões novo, 

Glória da Fidalguia, amor do povo, 

Lustre de Portugal, astro da Corte, 

Astro Guarda fiel do Luso Norte, 

D. Francisco de Sousa excede tanto 

Ao calor mesmo do Apolíneo monte, 

À mesma cópia da Castália fonte, 

Que à vista do que excede, 

Desmaiando-lhe o brio, 

Morre a fonte de sede, 

Morre o calor de frio. 

Cesso pois, e devoto 

O que em verso emprendi remato em voto; 

Mas que desejo mais, se tanto vejo, 

Que excede a vossa posse ao meu desejo. 

Merecei pois o amor, lograi o abono 

Desse Par tão amado, quanto fino, 

Onde fez o destino 

A formosura do valor consorte, 

Consorte qual do tálamo do trono, 

E com nunca jamais ouvida sorte, 

Com ventura em cristal nunca mais vista 

Os votos aqui deixo, as velas tomo, 

Desejo que assim como 

Do mesmo Par tão fino, quanto amado, 

De quem já sois a prenda mais benquista 

Lograis a vista, mereceis o agrado, 

O agrado mereçais, logreis a vista. 

Oh, mil vezes cristal afortunado, 

Alpe luzido, luminar nevado! 
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