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24 PROVARAS.

dias, averiguámos que se fez em Antuérpia. Igual
mente apenas por estes dias fomos informados do 
aparecimento, em venda pública, de uma edição do 
Amadiz, de Saragoça em i5o8, por George Coei, 
Alemão, quando alguns nem n’ uma certa edição 
de i5io acreditavam. / ’

Defendemo-nos: nâo provocamos novas lutas. 
Se a defensa saiu um pouco activa é porque somos 
partidários de Carnot de que sâo insufficientes as 
passivas.

Se usámos do direito de represaliá, esperamos 
que o crítico, com a mâo na consciência, será o 
primeiro a reconhecer que estas linhas de um sin
cero e natural desafogo sâo, por si sós, uma prova 
de que nâo vimos com indifferença o seu livro, e 
que, antes pelo contrário, nos regosijámos de ver 
reproduzidas e popularisadas muitas das poesias, 
taes quaes foram por nós, sem nenhuma irreverên
cia, arbitrariamente editádas,

Se o crítico nos fizer justiça, ficaremos. Deus 
mediante, com estas poucas linhas em paz com o 
senhor Theophilo Braga.

'̂lÊ •NA, 2 de Fevereiro de 187a.

Na imprensa do Filho de Carlos Gerold. 
Edição por couta do autor.
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ALGUNS MANUSORIPTOS IMPORTANTES,

RESPECTIVOS AO BRAZIL E A PORTUGAL,

Existentes no Museo Britannico em Londres, e nâo comjore- 
hendidos no catalogo-Figanière, publicado 

em Lisboa em 1853;
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Advertência.

N

Desde que o Sr. Figanière (sobrinho do conhecido bibliophylo) 
publicou eni Lisboa, em 1853, o seu ‘ ‘Catalogo dos Manuscriptos 
portuguezes existentes no Museo Britannico”  de Londres, este rico 
estabelecimiento fez acquisiçko de muitos outros codices, principal
mente pelas compras effectuadas no leilão de Lord Stuart de Ro
thesay, nos dias 31 de maio e immediatos de 1855.

Estes outros codices foram todos destinados á collecçâo chama
da de ‘^Manuscripios Adclicionaes,'  ̂ e contemplada desde pag. 157 a 
pag. 322 de mencionado Catalogo. Este alcança apenas ao MS. 
n. 18.208, quando os adquiridos posteriorraente e que râo compre- 
hendidos neste pequeno additamento, começam no n. 20.786, e aca
bam no n. 22.872.

Publicando estas poucas paginas, tivemos por fim informar aos 
litteratosde que muitas das preciosidades que se encontram mencio-



nadas no Catalogo que, para a venda da valiosa livraria do dito 
Lord, publicaram os leiloeiros Leigh Sotheby & John Wilkinson 

,[imp. em Londres em um vol. de 324 pag. 8. por J. Davy e filhos 
137, Long Acre] longe de se haverem extraviado, se acham pelo 

- contrario em muito boa guarda, e podem ser consultadas pelos es
tudiosos.

Como nesse alias bastante conhecido Catalogo [da livraria de 
íLord Stuart] os codices e livros se acham numerades até 4.323, jul- 
• gamos opportuno, para mais clareza e concisho, referirmo-nos a 
»elle sempre que o Codice dahi procedeu.

Quito, Fevereiro de 1862.
\

F .  -V.
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ADDITAMENTO
AO

CATALOGO DE MSS. PUBLICADO EM 1853,

Depois da pag. 322 do dito Catalogo devem acrescentar-se os se 
guintes

MANUSCRIPTOS ADDICIONAES.

30,78«.

Papéis sobre Angola. 1 vol. em foi.—Contêm algumas cartas de- 
Paulo Dias de Novaes. [Catai, de Stuart, 231.]

:\úm. 30,788.

Documentos relativos á mediação do ministro Carvalho [Pombal] 
nas differenças entre a Corte de Vienna, onde elle estava, e a 
Curia romana: 1748.— 1 vol. foi. [Catai, de Stuart, 277.]

30,780.

Historia de Beja por Marçal de Avelar da Costa; em foi. 1G60.— 
[Catai, de Stuart, 280.]

30,70.>.

Collecçâo das ordens que recebeu o Enviado Alarco Antonio de Aze
vedo Coutinho, em Londres, desde 1735 a 1739, recopilada pelo 
ministro Carvalho [Pombal] 1 t. 4, [Catai de Stuart, n. 508.]

1%'iim. 30,70«.

Copias da correspondência particular do ministro Carvalho [Pom
bal] com 0 cardeal da Alota e outras pessoas.—[Catai, de Stuart 
n. 509.]
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:̂ ’um. 20,797.

Oartas originaes dirigidas ao ministro Carvalho [Pombal] de 1745 
a 1747, principalmente pelo seu secretario Francisco Caettaneo. 
— [Catalogo de Stuart, n. 510.]

20,798.

Copias dos officios do ministro Carvalho (Pombal) para a corte, em 
1738 e 1739; foi.— [Catai, de Stuart, n. 826.]

iVúm. 20.799.

Copias dos officios do dito ministro (Pombal) para a corte de 1743 
a 1745; 1 vol. foi.—[Catai, de Stuart, n. 831.]

20,800.

'^Despachos originaes dos Secretários d’ Estado portuguezes ao mes
mo ministro (Pombal) de 1738 a 1745, 1 vol. foi.—[Catai, de 
Stuart, n. 828.]

rfúm. 20,801.

Cartas originaes de Cardeal da Mota e outros para o mesmo mi
nistro (Pombal) de 1738 a 1742, 1 vol. foi.— [Catai, de Stuart, 
n. 827.]

Z\iim. a o ,802.

Despachos originaes da corte de Lisboa para o mesmo ministro. 
(Pombal) em Vienna de 1745 a 1748,1 vol. foi.— [Catai, de Stuart, 
n. 830.]

20,80».

Copias de pa])eis relativos a negociações entre Portugal e Austria 
de 1746 a 1748, 1 vol, fol.-[C atal. de Stuart, n. 829.]

3iiim. 20,804.

Diseiu’sos sobre 0 commercio da Asia, em quanto pode servir de 
meio para a corôa de Portugal conservar as illustres porções do 
estado da índia, por Sebastiam José de Carvalho e Mello.—E ’ da
tado de Vienna em 25 de Julho de 1748, 1 vol. foi.— [Catai, de 
Stuart, n. 832.]

î Vtín. 20,805.

Memórias do tempo dos reis D. Manuel e D. Joâo 3. ® i vol. foi.

Tanto no Catalogo de Stuart (n. 592, pag. 43,) como no do Museo 
Britannico se diz ser este escripto de Antonio Carneiro, Se
cretario d’ Estado; mas é certo que do texto do proprio ma-
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nuscripto se depreliende claramente ser nâo de Antonio Carnei
ro, mas sim de Fero d’ Alcáçova; por quanto a foi. 175 do codice 
se lê: “ E me chamou (el rey) a mim Fero d’ Alcáçova Carneiro, 
do Conselho do dito senhor e seu Secretario.’ '

Acham-se insertos neste livro papéis politicos e diplomáticos de 
bastante importância.

:\nm, S0,S08.

Chronica d’ el rey D. Sebastião, por Bernardo da Ci’uz; 1 vol. de 
143 folh. de 4. ®, com 55 capitulos.

“ Começa: Nâo está a Frovidencia divina”  & e acaba: “ barbaros 
infiéis.”  Era de Joseph Ignacio da Gama, e precede o MS. um pro- 
logo e dedicatória por Manuel de Sampayo da Silva— [Catai, de 
Stuart n. 816.]

Vej. adiante o que se diz acerca de exemplar com o numero 20.954.

20,817 e 20,818.

Memórias de D. Luis da Cunha a respeito da guerra de 1702, e paz 
de Utrecht. E ’ o exemplar do Catalogo de Stuart n. 1148, e copia 
provavelmente igual (nâo podemos cotejal-as) ásdosnums. 15.178, 
15.179 e 15.587 da mesma collecçâo de que dá conta o Sr. Figa- 
nière no seu catalogo pag. 287 e 311.

20,820.

Cartas dc José da Cunha Brochado, acerca da sua missão na Hes- 
panha em 1725, 1 vol. foi.— [Catai, de Stuart, n. 1.150.]

20,8-13.

Historia do cerco de Mazagâo por Agostinho de Gavi de Mendonça. 
Livro hoje impresso e conhecido.— [Catai, de Stuart, n. 13.]

20,810.

E ’ um' volume de vários, mais ou menos importantes, cuja lista sô 
jjode ver no Catai, de Stuart n. 1422, pag. 104; pois e’ o proprio 
livro ahi catalogado.

iVúna. 20,817.

Vej. 0 referido Catalogo de Stuart, pag. 175, n. 1423.

rvíim. SO,8õ5.

^.egimento para o Governo de Goa, 1735: 1 vol. foi.

. i --.



8 MANUSCRIPTOS ADDICIONAES

r¥úm. 20,857.

Sko fragmentos de alguma obra, principalmente sobre genealo^as 
de famílias dos Açores. Consta: 1. do cap. 21 e seg. de um livro 
em que se trata principalmente de Tristâo Vaz da Veiga: 2. ® de 
outro livro acerca dos Açores no see. 16. ®— [Catai, de Stuart, n. 
1758.]—Faltam muitos capítulos, sendo o ultimo, a foi. 254, o 
cap .110.

TVúm. 20,860,

Eogistro de varias cartas ecclesiasticas de 172ó', 1728 &, 4® FCatal 
de Stuart, n. 1939.] *■

20,861 a 20,900.

Colleçâo das leis, regimentos & que se expediram para a índia 
(Portugueza) até 1754: 40 vol. foi.— [Catai, de Stuart, n. 2.009,] 
O l.°  vol. começa em 1584 e acaba com uma C. R. de 11 de Janeiro 
de 1599, em cujo ultimo § se rccominenda que a Diogo de Couto 
se prestem auxílios para continuar as suas décadas.

Esta collecçâo custou ao Museo Britannico pouco mais de 40 libras 
esterlinas: até esse valor havia em Londres ordem para a levarem 
no leilão era favor de quem escreve estas linhas, que por certo nâo 
a teria feito subir tanto se tivesse à certeza de que o seu compe
tidor seria um estabelecimento que tâo bem sabe guardar, em 
proveito do publico, tanto nacional como estrangeiro, as precio
sidades que entram era seu seio. Oxalá houvesse o mesmo Museo 
Britannico di.sputado também e vencido a quem escreve estas 
linlias em outra porfia que teve nesse mesmo leilão; para ficar 
ate 60 libras esterlinas com a collecçâo de legislação analoga a 
respeito do Brazil em 39 volumes de que trata o num: 4.010 do 
dito catalogo Stuart, e que comprada por ura livreii’o foi depois 
vendida ao Sr. James Lenox, conhecido bibliophylo de Nova York 
falta de alguns volumes, segundo foi arrematada. ’

I\úm. 20,901.

Historia da índia. E ’ a obra de Gaspar Correa, falta dos primeiros 
quatro capítulos. O nome do autor nâo se acha no catalogo da 
casa, nem no de Stuart (Vej, n. 2.010.) Do 1? e 2? tomos desta obra, 
possuiu 0 autor destas linhas uma nitida copia em excellente pa
pel de Hollanda que comprou en 1845 á viuva do livreiro Joâo 
Henriques por 6000 rs., e deu de presente em principio de 1852 
ao seu amigo Dr. J. C. da Silva, o qual a offereceu pouco depois 
ao Conselheiro Costa de Macedo, Secretario da Academia.

TVitm. 20,902.

Relação das náos o armadas da índia.— [Catai, de Stuart,

V



DO MUSEO BRITANNICO. 9
n. 2.011.] E ’ iim manuscripto de que ha outras cópias, e que al
cança até 1653.

I\'ÚJii. 2 0 ,9 0 3 .

Correspondência official entre a corte e o vice rei da índia Conde- 
de Villa-Verde 1692 —1691.—[Catai, de Stuart, 2013.]

N ú in .  2 0 ,9 0 4 .

df de 1695.—[Catai, de Stuart, 2014.]

I\ ú m . 2 0 ,9 0 3 .

d  ̂do 1697 e 1698.— [Catai, de Stuart, 2012.]

I^ ú m . 2 0 ,9 0 6 .

Livro das cartas do vice rei da índia Conde da Ericeira, 1717 a 
1720 — [Catai, de Stuart, 2015.] Cremos ser copia idêntica a 
outra que possue o Sr. Rebelle da Silva, e que lhe foi dada pelo 
A. destas notas.

iV ú m . 2 0 ,9 0 7 .

Papéis em prosa e verso relativos ao vice rei da índia Marquez 
de Castel-novo, 1746.— [Catai, de Stuart, 2016.]

I\ iim . 2 0 ,9 0 8 .

Correspondência do vice rei da índia Marquez de Tavora com a 
corte em 1751 e 1752.— [Catai, de Stuart, 2017.]

2 0 ,9 0 9 .

D'7 d? em 1753.—[Catai, de Stuart, 2020.]

I\ ú m . 2 0 ,9 1 1 .

D? d?̂  com as potências da índia, 1750—1754.—[Catai, de Stuart, 
2019.]

rviim. 20,912.

D? d? para Macáo, 1750— 1754.

Num. 20,913.

Regimento do Consulado da casa da índia, 1688. — [Catai, de 
Stuart, 2021.]

N ú m .  2 0 ,9 2 2 .

Copias de varias cartas, testamentos, notas estatisticas, versos, &, 
de Portugal, Ilespanha e França em geral do século 169; 110

-I, >■

‘ • ••



10  MANÜSCRIPTOS ADDICIONAES
folhas de pequeno foi.—De um rosto moderno, ao parecer do 
século passado, consta que o collector desses j^apeis foi Fernâo 
Duarte Monterroyo. E ’ o codice que no Catai, de Stuart tem o 
n. 2.362.

No numero dos versos se acha a foi. 33 copiado conhecido> “ O 
Houso da Gahct e na tol. 33 v. enconti’amos os dois seguintes 
sonetos insportantes até pelo muito que api-oveitarâo delles os 
criticos para a questão do A. do Amadis de Gaula:

S O n S T E T O  ^ n S T T I O - O

do infante D, Pedro, das sete carreiras, a Vasco de Lobeyra, português, jué
compoz 0 Amadis.

Bom Vasco de Lobeyra, o de gran sem 
De ijran que vos liavedes bem contado 
O feito d’ Amadis o namorado 
Sem quedar ende por contar item.

Porem tanto vos prougue er também 
Que vos seredes sempre ende loado 
Entre os hoinês bôs por bom mentado 
Que vos lêren o diante e ora lêm.

Mas porque vos fizestes a formosa 
Briolanja amar endoado hu no amaron 
Esto cambay e cumpra sa vontade.

Porque ey a gran dor de a ver queixosa 
Por sa gran fermosura e sa bondade 
E porque en fino amor nô lhe pagaron.

E E S E O S T - A .
de dom Vasco de Lobeyra.

Vinha Amor pello campo trcbelhando 
Cora sa fremosa madre e sas donzellas 
E rindo, e cheyo de ledice entre ellas 
Ia d’arco e das setas nô curando.

Briolanja In a sazon se hia pensando 
Na gran coita qu’ella ha, e vendo aquellas 
Setas d’ amor, filha en sa mâo büa dellas, 
E mete a no arco, e vay se andando.

Des hi volvendo o rosto onde Amor s’ia, 
Er disse: ay traidor que m’ ás falido!
Eu prenderey de ti crua vendita!
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Largou a mâo, que deu Amor findo 

E catando a sa destra endoando gidta: 
Ay mercê a Briolanja que fugia.

11

INúm. 30,999.

Cartas do Conde de Portalegre D. Joâo da Silva, de 1679 a 1601, 
preparadas para a irapresstâo por Gaspar Clemente Botelho, Ro
ma 1619.—(Catai, de Stuart, 2821.]

E ’ sabido que os escriptos de Portalegre foram de grande utilidade 
ao livro de Conestagio.

^̂ úm. 20,9S0.

Memórias do tempo de D. Sebastião. Comprehende as Memórias de 
D. Aleixo de Menezes, Cerimoniaes da corte de D. Sebastião, &.
■—[Catai, de Stuart, 2821.]

, :\ám. 30,931.

Trata do fallecimento do infante D. Duarte, principe D. Teodosio 
e rey D. Joâo 1?—[Catàl. de Stuart, 2325.]

r\ám. 20,933.

Proposições nas Cortes Portuguezas de 1581, &.— [Catai, de Stuart, 
2826.

I\úmi 30,933.

Vários papéis em apologia do Duque de Bragança D. Joâo 49, ca
samento da infanta D.  ̂Catharina, [Catai, de Stuart, 2827.]

30,931.

Vários papéis conhecidos, em prosa e em verso.—[Catai, de Stuart 
2828.]

IVám. 30,933.

Cartas de Portugal de 1600 a 1700. Sâo copias de pouca substancia 
—[Catai, de Stuart, 2830.]

I\úm. 30,930.

Diário de Portugal de 1640—1719: 48 folh. de 49—[Catai, de Stuart, 
2831 ]—Sâo notas e lembranças de escaço valor.
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N i lm .  !30 ,03 7.

E’ uma copia da Anticatastrofe [de AfTFonso 69] de que se da 
razão no Catal. de Stuart, 2832.

3 0 ,9 3 8 ,

Papeis varios em hespanhol acerca de Portugal, cujo indice se en
contra no Catal. de Stuart, 2834.

F u m s .  3 0 ,9 4 0  a  3 0 ,9 3 4 .

Memórias de varias negociacôes pelos successos de Madrid em 1735 
&: 4 vol.— [Catal. de Stuart, 2836 e 2837.1

3 0 ,9 4 4 ,

Papeis varios, cujo indice se da no Catal. de Stuart, 2915.

]\ i lm ,  3 0 ,9 4 0 .

E ’ a Chronica do rei D. Pedro 19 de que trata o Catal. de Stuart,
2916.

TV um . 3 0 ,9 4 0 .

Chronicas de Pedro 19, D. Fernando e D. Joâo 19 do Catal. de Stuart,
2917.

I\ 'u m . 3 0 ,9 4 7 .

Copia do liv. 4.° da Chanc. de D. Manuel, 1513—1521.—[Catal. de 
Stuart, 2918.]

3 0 .9 4 8 .

Copia do liv. 19 da Chanc. de Filipe 2.° [emPortugal,] 1598—1621, 
— [Catal. de Stuart, 2919.]

3 0 .9 4 9 .

Cortes de Portugal, no tempo dos Filipes, &.— [Catal. de Stuart, 
2920.]

I\ i im . 3 0 ,9 5 0 .

Chronica de D. Joâo 1.® (nâo Joâo 3.°, como se diz no Catalogo do 
estabelecimento, e no de Stuart, 2922.)

TV ú m . 3 0 ,9 5 1  a  3 0 ,9 5 3 .

Vários impressos e manuscriptos, cujo indice consta do Catal. de 
Btuart, 2923. 2924 e 2925.
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1̂’úm. âO,951.

Chronica de D. Sebastião. E ’ a mesma do Catai, de Stuart, 2928

Principia. ‘ ‘Nâo está e divina Providencia, segue o texto era 
geral como o da edição do Porto de 1837; mas tem 96 capitules, 
em vez de 113, e no fira do ultimo, a foi. 89, acaba também com 
as palavras: “pelo amor que tinha ao Sr. D. Antonio*”—No fim 
da foi. 90 le-se:

Martim Cotta Falcão de Almeida.

3 0 .9 5 5 .

Presentaçâo das igrejas de Portugal, 1573. — [Catai, de Stuart,

rSYim. 30,950.

Historia de Marco Tulio, Calabrez, que se disse D. Sebastião, 1603. 
— [Catai, de Stuart, 2931.]

30.957.

Papéis sobre o bispado de Vizeu.- [Catai, de Stuart, 2932.]

Núm. 30,958.

Papéis e documentos vários impressos e manuscriptos, incluindo 
cartas regias originaes, uma do Duque de Saboya de 28 de Dez. 
de 1669.— [Catai, de Stuart, 2933.]

Ndm. 30,959.

Cadastro de Portugal antes de 1535.— [Catai, de Stuart, 2934.]

Núm. 30,900.

Resoluções do Dezcmbargo do Paço de 1641 a 1700.—[Catai, de 
Stuart, 2935.]

N úm . 30.901.

Contractos reaes desde 1725 a 1747.— [Catai, de Stuart, 3937.]

I\újn. 30,903.

Varias cartas e documentos de 1668-1717.— [Catai, de Stuart, 2938.]

rvúm. 30,903.

Resumo de todos os balanços da Juntado Commercio de 1755-1766, 
— [Catai, de Stuart, 2939.]

£
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r¥nm. !30,964.

Administração das rendas de Portugal, 1807.—[CataL de Stuart,
J

30,965.

Fabricas da Covilbâ, 1758.— [Catai, de Stuart, 2942.]

I\uni. 30,966.

Vários papéis politicos. [Catai, de Stuart, 2951.] No principio do 
volume se acham uns importantes Apontamentos das instrucçôes 
deixadas em 20 de Fevereiro de 1646 (Nantes) pelo Conde Al
mirante ao residente em França Antonio Monizde Carvalho.

Num. 30,973.

^3093V°^^*^°  ̂ Campo M ayor.-[Catai, de Stuart,
Num. 30,973.

Meiuoria sobre a Provincia de Tras os Montes, por José Antonio de 
fea. JCatal. Stuart, 3142.] José Antonio de Sá é o autor das Ins- 
trucçoes geraes para reformar o Cadastro do Reino, &, impressas em 
Lisboa em 1801.

Núm. 30,974.

Compêndio profético de um annuncio de futuro, [Catai, de 
fetu.â«rtj 31o8*J

Núm. 30,976.

C artas^  Francisco de Souza Coutinho á rainha viuva e a Affonso 
6; — [Catai, de Stuart, 3618.]—Deve comparar-se com o n. 15.177. 
[Catai, de Figanière p. 287.]

Núm. 30,986.

Entre varios papéis acerca da America hespanhola, se encontra 
a foi. 91 e sepintes o Diário da esqnadra de Cevallos, capitu- 
laçao de Santa Catharma, e sitio da Colonia em 1776.— [Catai, de Stuart, 4008.]

Núm. 30,987.

Despachos oríginaes dirigidos ao Governador e Capitão general 
do Maranhao de 1750 a 1758.— [Catai, de Stuart, 4044.]

Num. 30,988.

Cartas officiaes para o mesmo Governador, [Mendonça Furtado‘ 
irmâo de Pombal] 1750—1753.— [Catai, de Stuart, 4045.]
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IV úm s. 3 0 ,9 8 9  e  3 0 ,9 9 8 .

15

Registros de toda a correspondência do mesmo em quanto esteve 
no seu governo, 1751— 1758.—[Catai, de Stuart, 4046.]

IVúin. 3 1 ,0 0 0 .

Cartas regias ao governador de Pernambuco e respostas, 1690 e 
1692.— [Catai, d̂ e Stuart, 4057.]

I\"úm. 3 0 ,0 0 3 .

Traducçâo em portuguez da Maison Bustique de Préfontaine, 
[Catai, de Stuart, 4062.]

IVúm . 31,O O S.

Papéis vários. Traz no principio uma insignificante ãenionstracion 
do terreno em que se situou a Colonia do Sacramento.— [Catai, 
de Stuart, 4066.]

PJáíju. 3 1 ,0 0 4 .

Manuscriptos vários em hespanhol. Desde foi. 102 a foi. 192 ha uma 
Belacion histórica do que se passou com os demarcações do sul do 
Brazil em 1754.— [Catai, de Stuart, 4073.]

3 1 ,0 0 3 .

Queixas e apologia de povo com respeito a Pombal, &.— [Catai, de 
Stuart, 4291.]

3 3 ,8 S O .

Descripçâo dos portos marítimos de Portugal, por Joâo Teixeira, 
1648. Em 12 oblongo.

N úsii. 3 3 ,8 7 'S .

Apontamentos estadisticos e geographicos acerca dos estados da 
Ilollanda por D. Luiz da Cunha.—E ’ um vol. de 1002 paginas, 
estando as que seguem de 697 á 796 deslocadas no fim.—Tem 
muitas notas da letra do Dr. Joacpiim Caetano da Silva, a quem 
pertenceu o MS., e de cuja collecçâo foi sem seu conhecimento 
tirado na Ilaya, e comprado pelo estabelecimento.

FIM.








