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A história da lexicografia portuguesa conta com inventários cada vez mais completos, no 

que respeita ao património bibliográfico impresso. A digitalização de espécimes e a informa-
tização dos catálogos permitiu referenciar e alcançar títulos que não estavam noticiados, pelo 
que há hoje uma informação mais esclarecida sobre os autores, as edições e as relações gené-
ticas entre dicionários até ao século XIX. Espera-se que o avanço na catalogação e descrição 
dos fundos de códices possa, em breve, resultar num conhecimento semelhante acerca dos 
dicionários manuscritos. 

Para esta pesquisa, que incide sobre os manuscritos da dicionarização das línguas 
modernas, apenas foram considerados os catálogos de três bibliotecas, em que se reúnem os 
principais testemunhos para a história da edição e produção metalinguística. A Biblioteca 
Nacional de Lisboa, que inclui fundos de colégios da Companhia de Jesus, os manuscritos da 
livraria dos Teatinos e incorporações de diversos conventos; o Arquivo Nacional Torre do 
Tombo, que alberga a livraria da Real Mesa Censória e as cópias de livros que acompanhavam 
os requerimentos de licença de impressão; por fim, a Biblioteca Pública de Évora, que 
preserva a colecção de manuscritos reunidos por Fr. Manuel do Cenáculo e um importante 
núcleo de gramáticas e dicionários das línguas clássicas e modernas. Outras bibliotecas, 
públicas e privadas, guardam certamente mais testemunhos da lexicografia bilingue. 

No fundo medieval e renascentista, pesquisado por Telmo Verdelho, o número reduzido 
de manuscritos identificados foi justificado com o insuficiente conhecimento do fundo 
documental, concluindo-se que a actividade pré-lexicográfica existiu, mas os testemunhos 
estão perdidos (Verdelho, 1995: 375-392). A procura  das “origens” é, também no caso dos 
bilingues português-línguas modernas, o movimento instintivo.  

Alguns indícios fidedignos foram-nos transmitidos por memórias bibliográficas. Por 
exemplo, na Biblioteca de Barbosa Machado, lê-se que Fr. Cristóvão da Conceição (†1726), 
professo do Convento de Cristo em Tomar, escreveu um «Vocabulario Latino, e Portuguez, 
onde explica os nomes da Pharmacia» (fol.), um  «Vocabulario Francez, e Portuguez» (4º) e 
um «Vocabulario Italiano, e Francez» (4º) (Machado, 1741-1759: 4, 89-90), e que Francisco 
Xavier de Oliveira (1702-1783) (o Cavaleiro de Oliveira), se encontrava «presentemente» a 
trabalhar num «Dictionaire Portugais François & Latin» / «François, Portugais & Latin» (2 
tomos, 4º) (ibidem: 2, 296-297). Estes textos, até hoje desaparecidos, representam trabalhos 
extensos que são anteriores aos primeiros dicionários de francês e italiano publicados em 
Portugal, já na segunda metade do século XVIII. 

Da pesquisa nas bibliotecas acima referidas, realizada ao longo de 2010, conclui-se que o 
conjunto de manuscritos dicionarísticos catalogados e descritos não é abundante. Ainda assim, 


