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biblioteca, qualquer biblioteca mas principal-

mente uma grande biblioteca, é um mundo, um 

cosmos. O físico Carl Sagan, no seu livro Cosmos, num 

capítulo significativamente intitulado “A persistência da 

memória”, escreveu: “Os livros permitem-nos viajar através do tempo, 

beber na própria fonte o saber dos nossos antepassados. A biblioteca 

põe-nos em contacto com as concepções e o saber, a custo extraídos 

da natureza, das maiores mentes até agora existentes, com os melho-

res professores, provindos de todo o planeta e de toda a nossa história, 

para nos instruírem sem nos fatigarmos e para nos inspirarem a dar a 

nossa contribuição ao saber colectivo da espécie humana.” 

As palavras de Sagan evocam as do filósofo e matemático René 

Descartes: “A leitura de todos os livros bons é como uma conversa 

com as pessoas mais sérias dos séculos passados que deles foram auto-

res.” Pois as bibliotecas são esses sítios únicos e extraordinários onde, 

para nosso enriquecimento, podemos conversar em qualquer altura 

com pessoas que desconhecemos mas das quais podemos ficar amigos. 

Elas encerram verdadeiros tesouros por várias razões: porque os bons 

amigos são tesouros valiosos, que devemos saber guardar; e porque a 

voz deles se faz ouvir através de conjuntos de folhas manuscritas ou 

impressas, que são muitas vezes objectos eles próprios valiosos, quer 

pela antiguidade quer pela arte que exibem. 

A Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra guarda tesouros 

que nos trazem a memória de cinco séculos do tempo português e 

mundial. Permanece algo nebulosa a sua origem, mas decerto desde 

que há Estudo Geral em Portugal que há um sítio para os livros neces-

sários ao estudo (o rei D. Dinis assinou o documento “Scientiae thesau-

rus mirabilis”, que funda a universidade portuguesa a 1 de Março de 

1290). A origem da biblioteca da universidade pode ser datada, pelo 

“Uma coroa na testa da cidade”:1 a Biblioteca Geral, passado e futuro
Carlos Fiolhais

Director da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

O depósito (interno) dos jornais tornou-se um objecto fotográfico para o olhar de Can-

dida Höfer, em 2006 (Foto “Coimbra III” © Candida Höfer, Colónia / Kunst, Bona)

A menos, do ano de 1513, pelo que em breve deverão ser comemorados 

os quinhentos anos da biblioteca (nessa altura ainda não se chamava 

Geral). Em 1545 já existia biblioteca pois o cronista da Índia Fernão 

Lopes de Castanheda foi nessa data nomeado “guarda do cartório 

1 - A expressão consta na inscrição sobre a porta de entrada da Biblioteca Joanina: 

“HANC AUGUSTA DEDIT LIBRIS COLLIMBRIA SEDEM, UT CAPUT 

EXORNET BIBLIOTHECA SUUM”, que se pode traduzir “Esta é a sede que 

Coimbra Augusta deu aos livros, para que a biblioteca lhe coroe a testa”

A metáfora da biblioteca como “árvore dos livros”, representada no tecto da Biblioteca 

Joanina 
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e da livraria” da Universidade de Coimbra. Ele pertence, portanto, 

à galeria dos grandes professores bibliotecários que integrou, depois 

dele, André de Avelar, no século xvii, António Ribeiro dos Santos, no 

século xviii, Augusto Simões de Castro, no século xix, e, para nomear 

só alguns nomes do século xx, Joaquim de Carvalho, João da Provi-

dência e Costa, Damião Peres, Lopes de Almeida, Guilherme Braga 

da Cruz, Luís de Albuquerque e Aníbal Pinto de Castro. 

De início existiu apenas uma biblioteca, mas em breve, com a mul-

tiplicação dos espaços de ensino, das disciplinas e também das obras, 

as bibliotecas da Universidade de Coimbra cresceram e multiplica-

ram-se. Hoje, são mais de oitenta, embora unidas numa rede, gerida 

pelo Serviço Integrado de Bibliotecas da Universidade de Coimbra, 

que se quer cada vez mais coerente. Porém, embora de início não 

tivesse esse nome, nunca deixou de existir uma biblioteca central ou 

geral, que funcionou no Paço das Escolas. A partir de 1728, ela passou 

a funcionar na Casa da Livraria que o rei D. João V mandou erguer 

ao lado do Paço. Hoje, essa Casa é a Biblioteca Joanina, verdadeiro 

ex-líbris da universidade, bem visível no alto da colina universitária 

(uma “coroa na testa da cidade”) e que é visitada anualmente por 

milhares de pessoas de todo o mundo. Com o crescimento e evolução 

da universidade, a Biblioteca Geral passou no século xx para um edi-

ficio do Estado Novo, concluído em 1956, agora do lado de fora do 

Pátio das Escolas, mas de arquitectura não menos monumental. Ape-

sar do seu maior tamanho, esse edifício está hoje próximo da satura-

ção, impondo-se a ocupação de outra casa, com acrescida funcionali-

dade. Se a Biblioteca Geral, com cerca de um milhão de volumes, é a 

segunda biblioteca nacional, ela e o conjunto das restantes bibliotecas 

de Coimbra, com o total de cerca de dois milhões de volumes, for-

mam uma das maiores bibliotecas do país, comparável à Biblioteca 

Nacional de Portugal, em Lisboa. 

Este livro mostra alguns dos muitos tesouros que a Biblioteca 

Geral alberga. Outros podiam ser encontrados quer na Biblioteca 

Geral quer nas bibliotecas das várias faculdades, departamentos e 

institutos. É obrigatório referir a colecção de três mil e quinhen-

tos manuscritos, que por sua própria natureza são únicos e onde 

pontua a colecção de manuscritos autógrafos de Almeida Garrett, 

os livros do fundo antigo guardados em parte na casa-forte, entre 

os quais sobressai uma Bíblia da escola de Gutenberg e uma pri-

meira edição d’Os Lusíadas, a secção de música, que engloba boa 

parte dos tesouros musicais do Mosteiro de Santa Cruz (como é 

sabido, Alexandre Herculano levou para o Porto a maior parte da 

famosa Livraria de Santa Cruz). É de referir a Sala do Visconde, 

com a colecção de folhetos raros do tempo da Restauração, a Sala 

Oliveira Martins, com o espólio bibliográfico do grande historiador 

e escritor da “geração de 70” e a Sala de São Pedro, na qual a rica 

colecção de livros do Colégio de São Pedro (que hoje funciona no 

espaço que é da Reitoria e da Faculdade de Direito) se conserva nas 

suas estantes de origem e onde tantas e tão notáveis exposições já se 

realizaram. Mas deve-se ainda referir as colecções doadas por notá-

veis benfeitores, como os ex-directores Lopes de Almeida e Luís de 

Albuquerque. E colecções ainda com o tratamento técnico em curso 

como a Biblioteca do Instituto de Coimbra, uma academia que teve 

origem no Colégio de São Paulo Apóstolo, sito no espaço onde hoje 

é a Biblioteca Geral.

A legenda sobre a porta da Biblioteca Joanina diz: Esta é a sede que a Augusta Coimbra deu aos livros, para que a biblioteca lhe coroe a testa
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“UMA COROA NA TESTA DA CIDADE”: A BIBLIOTECA GERAL, PASSADO E FUTURO

Beneficiária dos favores reais e do Depósito Legal desde os tempos 

da República, hoje na Biblioteca Geral pode o leitor encontrar todo o 

tipo de monografias e de publicações periódicas. Uma pequena parte 

desse vasto espólio é produção própria pois a biblioteca, fechada a 

Imprensa da Universidade no tempo do Estado Novo, foi ela própria 

uma grande editora, publicando entre outras séries os Acta Universitatas 

Conimbrigensis, a Revista da Universidade de Coimbra e o Boletim Bibliográfico 

da Universidade de Coimbra.

Trata-se de uma biblioteca pública, que tem as suas portas abertas 

de manhã à noite não só aos estudantes, docentes e investigadores, 

mas também aos cidadãos em geral, que queiram fazer amigos nos 

livros que a biblioteca conserva. A biblioteca de hoje — e ainda mais 

a do futuro — é digital. Com as novas tecnologias da informação 

e da comunicação deram-se nos últimos anos passos decisivos para 

construir a biblioteca moderna. O catálogo passou a ser comum a 

todas as bibliotecas universitárias de Coimbra, estando acessível na 

Internet. Também passou a ser comum o regulamento de empréstimo 

das obras e o regulamento de empréstimo interbibliotecas. Criou-se a 

Biblioteca Digital da Universidade de Coimbra, em colaboração es-

treita e profícua com outras bibliotecas da rede universitária. As mo-

dernas tecnologias são, de resto, as melhores aliadas do livro antigo: 

com a digitalização e a afixação em rede, elas permitem uma melhor 

memória dos escritos que os antepassados nos deixaram. Criou-se 

também um repositório das teses e produção científica da Universi-

dade de Coimbra, chamado Estudo Geral, e que é verdadeiramente 

geral por estar acessível a todos através da Internet. As mesmas tec-

nologias são também aliadas do livro moderno: permitem que muitos 

livros modernos sejam puramente virtuais, tornando-se por isso mais 

acessíveis. A Internet é a moderna Biblioteca de Babel, a biblioteca 

prodigiosa que Jorge Luís Borges tão bem descreveu. Não tem pa-

redes, sendo transparente de qualquer sítio do mundo. Oferece a in-

formação de uma maneira rápida e cómoda. O novo não é de modo 

nenhum inimigo do velho, antes o valoriza e complementa.

De tudo isto se dá conta pormenorizada neste livro, através dos 

textos de António Filipe Pimentel sobre a arquitectura e a arte dos dois 

edifícios, de A. E. Maia do Amaral sobre as bibliotecas eruditas e espó-

lios literários e científicos, num capítulo, e marcas bibliográficas, noutro 

capítulo, de Saul Gomes sobre os manuscritos iluminados, de Maria 

da Graça Pericão sobre a tipografia quatrocentista e quinhentista, de 

Flávio Pinho sobre os documentos musicais, de Iuliana Gonçalves so-

bre  a imprensa periódica portuguesa, de Alexandre Ramires sobre 

a fotografia antiga, e de mim próprio e meus colaboradores sobre o 

Instituto de Coimbra e sobre a rede de bibliotecas da Universidade. 

O livro valeria, porém, muito menos sem a arte do físico e fotógrafo 

Paulo Mendes, que, com grande cuidado e rigor, fixou aspectos e obras 

de uma maneira que será por vezes surpreendente. E seria impossível 

sem a competente coordenação de A. E. Maia do Amaral, Director 

Adjunto da Biblioteca.  E sem o cuidado trabalho de edição numa pri-

meira fase da INAPA e depois da Imprensa da Universidade de Coim-

bra, dirigida por João Gouveia Monteiro. A todos o muito obrigado da 

Biblioteca Geral da Universidade por esta valiosa colaboração.  

Carl Sagan acrescentou à frase citada no início: “As bibliotecas 

públicas dependem de contribuições voluntárias. Considero que a 

saúde da nossa civilização, a profundidade da percepção que temos 

das bases de apoio à nossa cultura e o nosso cuidado relativamente 

ao futuro podem ser medidos pelo tipo de apoio que damos às nos-

sas bibliotecas”. Espero que, com esta bela edição, os tesouros da Bi-

blioteca Geral fiquem mais bem conhecidos. Espero que esses tesou-

ros possam ser desfrutados por quem se queira tornar amigo deles. 

Os livros e documentos estão na biblioteca ou na Internet, prontos a fa-

zer novos amigos. E espero que a Biblioteca Geral mereça maior apoio 

por parte de todos, para bem da nossa civilização e da nossa cultura.

Pormenor da Sala de Leitura com mobiliário desenhado por Alberto J. Pessoa
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organismo que hoje designamos de Biblioteca Ge-

ral da Universidade de Coimbra — isto é, a biblioteca 

central da instituição, entre as múltiplas que se alojam por 

faculdades, departamentos e institutos — inauguraria publi-

camente essa designação em simultâneo com o novo edifício, começa-

do a erguer em 1949, segundo planos de Alberto José Pessoa, riscados 

em harmonia com o programa geral concebido por Cotinelli Telmo 

para a nova cidade universitária, que então nascia no secular ninho de águia 

do Saber: um complexo escolar, grandíloquo e retórico, buscando or-

ganizar as áreas disciplinares no espaço (exíguo) disponível e que uma 

via triunfal axializava, entre as escadas monumentais e a Porta Férrea 

— esta, por seu turno, antigo ingresso triunfal no recinto histórico do 

palácio escolar  —, por esse modo outorgando à magna empresa de 

revitalização da mais emblemática das instituições de ensino superior 

um valor icónico que a todos (Escola e Estado) inquestionavelmente 

lisonjeava e a que a enfática presença da escultura emprestaria a in-

dispensável tonalidade épica.

O solo donde haveria de brotar o novo edifício biblioteconómico 

(necessidade ingente da instituição) fora, aliás, consagrado há muito 

ao serviço de Minerva: desde os Estudos Velhos da universidade medie-

val, aí abrigados ao muro protector da moradia régia; à efémera uni-

versidade coimbrã que, sob os auspícios do infante D. Pedro — ou, mais 

particularmente, de D. Afonso V —, lhes sucederia na segunda meta-

de de Quatrocentos; ou ao Colégio Real de São Paulo, da iniciativa do 

ilustre reitor Frei Diogo de Murça, todos haviam ocupado a mesma 

terra. Ultimamente, fora a vez da recém-criada Faculdade de Letras, 

em cuja intenção José da Silva Pinto, o arquitecto universitário de en-

tão, conceberia, em 1913, um edifício amplo, num classicismo eclécti-

co Beaux Arts, que, em frustre equilíbrio, haveria de marcar por trinta 

anos, com ênfase burguesa, a então designada Alameda de Camões: 

entre o casario desarrumado do morro de castelo, a mole ancestral do 

Paço das Escolas e o modesto jardim que lhe fazia frente, centrado em 

memória afectiva ao (desde então) titular do arruamento, da iniciativa 

da academia de 1880.

O

Vista da Sala de Leitura da Biblioteca Geral

Erguida, aliás, em solidariedade com o Arquivo, cujas obras arran-

cariam em 1943 e com o qual viria a constituir um volume unitário, 

definindo um quarteirão, a Biblioteca Geral resultaria, fundamental-

mente, de uma hábil reformulação do edifício original das Letras (mais 

visível no corpo posterior), de cujo saguão de escadarias, de resto, be-

neficia em nossos dias a sala de leitura. Operação norteada (ainda que 

em registo mitigado, em relação ao programa, mais severo, original) 

pelos objectivos de classicismo monumental que enformariam a ideia 

de Continelli para a acrópole escolar. Desse modo, pois e com tal de-

sígnio, um jogo austero de pilastras, insertas entre amplas fenestrações 

e enquadrando seis baixos-relevos do escultor Angélico, alusivos aos 

ramos da ciência (Biologia, Física, Matemática, Lógica, Gramática e 

Ética), suportaria um ático imponente, marcando o ritmo do alçado e 

configurando um pórtico, retoricamente escoltado, a um e outro lado, 

pelos dois grupos de estátuas de António Duarte, representativas das 

Artes Liberais. Mais funcional, no desenho geral como nos equipamen-

tos, a sala de leitura, a que se acede pelo átrio que prolonga o classicis-

mo depurado do exterior, orna-se de um importante painel cerâmico 

de Jorge Barradas, que defende a entrada e, frente às imensas janelas 

sobreviventes da escadaria antiga, sustenta, em hábil composição, um 

dos felizes trechos do edifício: a galeria superior, em ferradura, suave-

mente pousada sobre uma colunata límpida de fustes lisos.

Antes, contudo, que o seu acervo, então de sete centenas de milhar 

de volumes (a que acrescia ainda outra dezena de milhar de folhetos 

e manuscritos) impusesse a adaptação, em sua intenção, da Faculdade 

de Letras (por seu turno objecto de um projecto ad hoc, elaborado pelo 

mesmo arquitecto, em contraposto, para o espaço até aí ocupado pelo 

jardim fronteiro), a livraria universitária havia percorrido um caminho 

sinuoso e longo: desde a sua constituição documentada, no decurso do 

século xv, quando da última permanência em Lisboa dos Estudos Gerais -

e onde se sabe ser ela constituída, em 1513, após a incorporação do 

importante legado do lente canonista Diogo Lopes, por cento e vinte e 

oito volumes, tomos que a corporação instalaria, no edifício novo, que 

D. Manuel I lhe havia oferecido, em vinte e quatro estantes acomodadas 

A Biblioteca da Universidade e os seus espaços
António Filipe Pimentel

Professor do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
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Fachada da Biblioteca Joanina captada cerca de 1880 pela “Photographia Conimbricense” de J. M. dos Santos 

Fachada da Biblioteca Geral, fotografada por Varela Pécurto, em 1988



13

A BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE E OS SEUS ESPAÇOS

numa casa térrea. E é esse pequeno acervo, com efeito, que a transfe-

rência da Escola faz transitar para Coimbra, onde, em 1548, na prela-

tura de Frei Diogo de Murça, se abre enfim a livraria pública, na antiga 

guarda-roupa do Paço Real (adjacente à sala grande, já por então apoda-

da dos actos). Dependência com esse fito provida de estantes, cadeiras e 

varões — ao uso de então, dos livros cadenatus — e cuja guardaria seria 

confiada a Fernão Lopes Castanheda, historiador e também bedel das 

Artes. E sabe-se que em 1554 seria ainda enriquecida com o espólio do 

alemão Fábio Arcas, lente de Leis.

Mas não sobreviveria ao reitorado de Diogo de Murça (findo nesse 

ano de 54) a utopia renascentista da livraria pública, que já não deveria 

mesmo existir enquanto tal quando, em 59, morre Castanheda. De 

facto, num quadro pedagógico assente no uso do compêndio como 

fonte de autoridade e doutrina, e num quadro conjuntural definido 

pela submissão progressiva aos valores da Reforma Católica, a livraria 

deixara de configurar-se como valor estratégico da universidade, a 

despeito de alguns esforços pontuais de investimento na expansão do 

seu acervo e de os sucessivos Estatutos insistirem, por todo o século 

xvii (mas mais por tradição textual do que por genuíno imperativo 

doutrinário), na sua abertura pública. Desse modo, por todo o longo 

período que se segue e enquanto a designada Segunda Escolástica se 

convertia na mola central da projecção internacional da universida-

de, seria nos colégios universitários (onde se alojavam e estudavam 

os professores e autores dos compêndios, como no de Jesus ou no de 

São Pedro, adjacente ao próprio Paço) que floresceriam as grandes 

livrarias. Quanto à da Escola e a despeito de, logo em 1609, após a 

Planta do piso principal do Paço das Escolas após 1544 (António Filipe Pimentel - A Morada da 

Sabedoria. I: o Paço Real de Coimbra: das origens ao estabelecimento da Universidade. Coimbra, Almedina, 2006).

Sobreporta da antiga Casa da Livraria, esculpida por Claude de Laprade, em 1701-1702
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aquisição pela Universidade do velho Paço Real e no quadro de um 

ambicionado projecto de reestruturação dos gerais (mas não viabili-

zado), se prever a organização da casa da livraria no que servia então 

à Teologia, sobreviveria, por toda a centúria, no plano meramente 

formal, sofrendo com o tempo contínuas perdas do seu magro espó-

lio, a despeito de uma ou outra incorporação com que se tentava, 

sem grande entusiasmo, contrariar essa tendência e fazer cumprir 

os Estatutos.

Efectivamente, será somente nos finais do século, quando, em 

1696/1702, se empreende enfim — na ala poente do palácio e sobre 

o que haviam sido os aposentos da Rainha — a edificação de um 

corpo coerente de gerais, que se assiste à consagração (ainda com 

recurso à guarda-roupa) da existência formal de uma casa da livraria, 

abrindo sobre o vestíbulo, como atesta a decoração da respectiva 

sobreporta. Porém, ao intervirem na estrutura de um edifício então 

já velho de setecentos anos, as obras de edificação do novo corpo 

haveriam de provocar sérios danos na própria sala destinada a bi-

blioteca, a ponto de os livros terem de ser recolhidos ao cartório, no 

piso superior, onde ficariam durante os anos iniciais do século xviii. 

E é neste contexto que o prelado universitário, Nuno da Silva Teles 

(II), se dirige a D. João V, em 1716 e, expondo ao Rei o prejuízo 

que resultava de não ter a Escola sala capaz para uma boa livraria 

(e recordando os Estatutos), dele obtém, em 31 de Outubro desse 

ano, a necessária autorização régia para a organização de uma nova 

biblioteca. Com a resposta do monarca teria início a edificação da-

quela que ficaria conhecida como a Biblioteca Joanina, um dos mais 

fascinantes produtos engendrados pelo barroco europeu — mas é 

também aqui que, em certo sentido, começa a história do que hoje 

designamos de Biblioteca Geral da Universidade.

Na verdade, a resposta do monarca transcendia, por uma vez, am-

plamente o desígnio do reitor: o qual visava, essencialmente, obter a 

necessária autorização real para a realização de obras na dependência 

arruinada, ou noutra que fosse reputada mais capaz a tal destino. Em 

seu lugar, contudo, ordenava o Rei que se encontrasse, no terreiro es-

colar, local para edifício adequado, do mesmo passo que determinava 

a aquisição, em sua intenção, da biblioteca particular de Francisco 

Barreto, entretanto falecido: por esse modo desvendando a intenção 

de reconfigurar em novos moldes (desde logo no que respeita ao es-

pólio) a antiga biblioteca universitária. Esta a razão porque, ocupa-

do pelas dependências escolares e pelo Colégio de São Pedro todo o 

recinto da antiga moradia régia, viria a escolher-se uma localização 

então exterior ao perímetro muralhado original e onde era possível 

tirar partido de infra-estruturas já edificadas, em concreto os restos 

arruinados do antigo cárcere palatino, construído em finais do século 

Dois tectos da Biblioteca Joanina

O Reitor D. Nuno da Silva Teles (II) 
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xv, no tempo de D. João I. E por tal motivo a nova casa da livraria se 

configuraria como uma edificação de acentuada verticalidade, funda-

mental para vencer o elevado desnível, fazendo assentar, sobre o piso 

térreo onde se englobavam os restos da antiga cadeia e destinado a 

armazéns, um andar intermédio concebido como suporte do superior 

e albergando os gabinetes dos professores e abrindo as salas públicas 

ao nível do pátio — o qual, por sua vez e por força da edificação da 

bilioteca, seria prolongado em mais de um terço, no quadro de uma 

empresa de enorme envergadura, que imporia também a organização 

de uma nova serventia, pelo lado sul: as escadas de Minerva, em substi-

tuição de outras que a construção da biblioteca obrigaria a destruir.

Os trabalhos de construção seriam empreendidos em 1717, sob a 

direcção de João Carvalho Ferreira, mestre-de-obras da universidade, 

substituído, em virtude da emergência de dúvidas sobre a sua capa-

cidade na interpretação da planta, por Gaspar Ferreira, inicialmente 

contratado para a realização das estantes e que viria a revelar-se artis-

ta capaz do ponto de vista técnico e dotado de especial sensibilidade 

no plano ornamental, essencial em obra desta natureza. A empreitada 

de pedraria ficaria concluída em 1722, altura, porém, em que já se ha-

viam iniciado os trabalhos interiores de construção das estantes e de-

mais carpintarias. Entretanto, ainda nesse ano eram contratados em 

Lisboa os pintores António Simões Ribeiro e Vicente Nunes para a 

decoração dos tectos, bem como o pintor-decorador Manuel da Silva, 

que deveria ornar as estantes de chinoiseries. Enquanto isso, bronzistas, 

latoeiros, vidraceiros e um sem-número de artistas e artífices eram 

paralelamente utilizados, nos mais diversos ofícios, destacando-se 

entre estes o italiano Francesco Realdino, estabelecido em Lisboa e 

contratado em 1725 para a realização dos seis sumptuosos bufetes ou 

mesas de leitura (obras-primas da marcenaria setecentista), realizados 

em madeiras preciosas e concluídos dois anos depois. A empresa seria 

dada por terminada em 1728, datando de 1724 o lançamento das 

escadas de Minerva, a que a construção da biblioteca havia obrigado.

Marco incontornável do barroco europeu e, em particular, da cha-

mada arte das bibliotecas (que constitui, nele, fascinante capítulo); in-

questionavelmente uma das bibliotecas mais sumptuosas alguma vez 

concebidas (“la bibliothèque la plus fastueuse que j’aie jamais vue”, haveria de 

referir-se-lhe Germain Bazin), a Biblioteca Joanina ficaria, pelo tempo 

fora, como um ícone inultrapassável da universidade que lhe serve de 

escrínio e, para as centenas de milhar de visitantes que anualmente se 

comprazem na sua contemplação, como a Biblioteca da Universidade por 

antonomásia. De facto, franqueada a entrada, a sumptuosidade da 

concepção decorativa produz o mais veemente contraste com a sóbria 

elegância do exterior, que, todavia, complementa. Concebida com 

uma hábil simplicidade, o piso nobre seria, essencialmente, o produto 

da repartição de um rectângulo em três rectângulos menores, interco-

municantes através de uma sequência de arcos que reproduzem, no 

seu esquema geral, o portal de acesso, desprovido das colunas, mas 

sobrepujado, de forma idêntica, de uma cartela heráldica coroada, al-

bergando agora as insígnias das faculdades universitárias. Cada uma 

das salas reveste-se integralmente de altíssimas estantes, correndo a 

meia altura varandins de acesso às tabelas superiores, apoiados em 

parelhas de colunas piramidais invertidas, formando uma elegante e 

sinuosa cinta, que abraça todo o recinto e que oculta o acesso aos 

gabinetes privados de leitura, alojados sob as grandes janelas de ilumi-

nação das salas principais. Decoradas por Manuel da Silva, durante 

quarenta meses, entre 1723 e 1727, com motivos de chinoiserie minu-

ciosamente aplicados a ouro, as estantes proporcionam unidade ao 

interior da biblioteca, quebrando a hipotética monotonia pela diver-

sidade da coloração: sucessivamente verde, vermelha e negra. Outro 

tanto sucede com os tectos, da parceria de António Simões Ribeiro e 

Vicente Nunes, igualmente diversos sob o mesmo aparente esquema 

geral, bem como com os pavimentos, de pedra branca e cinza e com 

desenhos variados nas três salas, e mesmo com os esplêndidos bufe-

tes de Francesco Realdino (em cuja execução trabalharia um número 

verdadeiramente impressionante de entalhadores e artífices diversos), 

definindo três pares, onde a similitude do esquema geral não oculta a 

diversidade das soluções formais que cada grupo propõe.

Mas a sumptuosidade geral do ambiente não distrai da evidente 

axialidade que presidiu à concepção do seu programa e constitui su-

porte de um discurso edificante que se aninha entre os seus ornatos, 

espreitando a cada canto do edifício. Na verdade, a sequência dos ar-

cos comunicantes das três salas obriga, como na nave de uma igreja, a 

que a atenção se concentre no pólo oposto ao da entrada, onde, como 

num retábulo, se ostenta, enquadrado numa panóplia apoteótica de 

elementos heráldicos e alegóricos, o retrato do monarca patrocina-

dor, D. João V, das mãos do saboiano Domenico Duprà. E todo um 

conjunto de tarjas e cartelas baliza um percurso minuciosamente co-

dificado e destinado, desde logo, a exaltar o patrocínio régio à obra 

de edificação da nova e magnificente livraria universitária: do portal 

exterior onde, em caracteres latinos, se afirma que Esta é a sede que 

a Augusta Coimbra deu aos livros, para que a biblioteca lhe coroe a fronte; aos 

tectos das três salas — figurando, no primeiro, a própria biblioteca, 

recebendo o seu saber das quatro partes do mundo; no segundo a uni-

versidade, cercada dos atributos que a devem rodear na sua missão, 

e no terceiro ela ainda, enquanto síntese do conhecimento universal 

(Enciclopédia); ao trajecto definido pela sequência heráldica das insíg-

nias coroadas das faculdades universitárias, que replicam numa e nou-

tra face dos arcos interiores o esquema do portal de acesso, rematando 

sobre o retrato do monarca e sublinhando, simbolicamente, o que sob 

a sua efígie se proclama: O retrato régio que contemplas está na tua frente como Vista geral da biblioteca Joanina
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um espelho: nesse espelho vês tudo o que este palácio contém. E tudo o que de majes-

toso ostenta realizou-o João Quinto. Viva eterna a obra juntamente com o príncipe.

Com efeito, não são apenas a voluptuosa riqueza do programa 

decorativo da casa da livraria, o seu cosmopolitismo de gabinete chinês 

ou o seu evidente carácter palaciano que imediatamente ligam se-

melhante empresa à pessoa do soberano: é, sobretudo, o programa 

cultural em que se inscreve e em cujo âmbito encontra justificação o 

próprio investimento estético (e financeiro) feito na sua construção. 

De facto, do empreendimento da biblioteca universitária não podem 

desligar-se, seja a decisão inicial de adquirir em sua intenção o acer-

vo livresco de Francisco Barreto, seja a sua articulação com outros 

núcleos bibliográficos de iniciativa régia — como Mafra, as Neces-

sidades e a Livraria Real —, todos eles articulados com projectos de 

renovação das bases do saber e do ensino e que configuram, com o de 

Coimbra, um significativo quadrilátero estratégico. Processo este ape-

nas compreensível no quadro do Iluminismo Católico e onde, por via da 

importância outorgada agora à filosofia experimental no apetrechamento 

dessas livrarias, se buscava concretizar o ideal sincrético da harmonia 

da razão e da religião (como exemplarmente sintetizaria, em obra homó-

nima, o oratoriano padre Teodoro de Almeida). Assim, pois, universi-

dade central como era — para todo o Reino e no espaço imperial —, 

Coimbra não poderia deixar de ser abrangida pelo programa régio 

de renovação, a que o pedido do reitor, motivado pela ruína da velha 

casa da livraria, forneceria, de súbito, o pretexto azado: e tal explica a 

participação, no seu apetrechamento e desenho epistemológico, de 

personalidades-chave para o processo de penetração do iluminismo 

em Portugal, como o seriam o primeiro-ministro, cardeal da Mota, o 

grande diplomata D. Luís da Cunha, o médico e judeu, exilado em 

Londres, Jacob de Castro Sarmento, ou o seu ilustre colega e também 

judeu, António Nunes Ribeiro Sanches.

Mas é tudo isso que explica também, por parte do monarca, o 

investimento estético no décor das bibliotecas: e em particular, justa-

mente, no caso coimbrão. De facto, agindo sobre uma instituição 

corporativa de raiz medieval, como a universidade, o êxito da inter-

venção régia dependia em grande parte da sua própria capacidade de 

afirmação; isto é, da força que fosse capaz de demonstrar. Numa so-

ciedade barroca, contudo, dependia também da sua eloquência; isto 

é, da capacidade que tivesse de organizar um discurso, de construir 

as respectivas imagens e de com elas seduzir. E será essa a missão da 

livraria: impor à velha escola, entrincheirada no seu discurso escolás-

tico, apoiado na matriz católica e contra-reformista do sistema, sob o 

selo inquestionável do poder real, uma nova oratio sapientiae — gran-

diosa e arrebatadora mas, sobretudo, demonstrativa da ambicionada 

harmonia da razão e da religião. Daí a importância de que a nova constru-

ção se revestiria para a Coroa e que faria converter uma dependência 

aparentemente utilitária num palácio, reflexo da majestade régia de 

que constituía emanação; mas também, num país onde a união de 

religião e política configurava um verdadeiro modelo ideológico, num 

templo, onde a liturgia da ciência se confundia (e disso retirava a sua 

força) com a própria liturgia do poder, como exemplarmente expri-

mem as insígnias coroadas das faculdades universitárias. 

E seria esta complexa realidade que faria converter a biblioteca 

de Coimbra numa biblioteca-falante, veículo de um discurso apolo-

gético do príncipe e do seu projecto esclarecido. Mas que não deixaria 

de ser confrontado com a resistência das forças conservadoras, que se 

entrincheiravam na própria universidade, como cidadela do saber tra-

dicional. Nesse sentido, a renovação promovida pelo Rei frustrar-se-ia 

em grande parte, e, de facto, uma vez concluída, em 1728, embora 

os novos livros fossem chegando com regularidade, em especial nos 

primeiros tempos a Escola faria dilatar o momento de lhe franquear 

o acesso, e ainda em 1750, nas vésperas da morte do monarca, um 

documento régio aludia à necessidade de fazer-se pública a livraria e cria-

rem-se os ofícios para ela.

Mas é certo que a semente frutificaria. E, vinte anos volvidos, em 

1772, a universidade rendia-se, finalmente, aos ventos da ilustração, uma 

vez mais por imposição real, agora de D. José I e do seu ministro todo-

poderoso, Pombal. Considerada acanhada, então, para os novos objec-

tivos da reforma pombalina e do seu desígnio de impor à Escola uma 

nova fundação, a Biblioteca Joanina chegaria a ser incorporada, no qua-

dro de um projecto ideal, nunca realizado, num novo complexo biblio-

teconómico, que, destruindo a antiga capela universitária, de origem 

medieval, propunha a edificação de um novo templo, axializando uma 

nova livraria (Josefina), que se ergueria em absoluta simetria e absoluta 

similitude formal com a precedente, uniformizado o conjunto através 

de um novo alçado, enfatizado pelo portal nobre, que permitia aceder 

ao vestíbulo distribuidor da nova capela e das duas bibliotecas.

Era uma vez mais e ainda a harmonia da razão e da religião que deste 

modo se ilustrava — mesmo no novo quadro racionalista do despotis-

mo esclarecido. Razões económicas ou pragmáticas impediram que 

este programa se realizasse (em fim de contas, actualizado embora nas 

suas premissas científicas, era, uma vez mais, de um ensino codificado 

e assente no valor do compêndio de que se curava). E com isso se sal-

varia a elegante fachada da casa da livraria universitária: la bibliothèque 

la plus fastueuse jamais vue. A qual atravessaria, afinal, todo este longo pe-

ríodo, fechada e silenciosa, como um sumptuoso adorno que a velha 

universidade mostrava com orgulho aos visitantes, mas cujas chaves 

guardava silenciosamente dos olhares profanos.

Até que, em 1777, seria finalmente nomeado o primeiro bibliote-

cário, na pessoa de António Ribeiro dos Santos (o homem a quem se 

deve a mais arguta afirmação sobre o próprio Pombal e o seu siste-

Estantes do piso superior da Biblioteca Joanina
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ma de despotismo esclarecido — a de que pretendera um paradoxo: 

civilizar o reino e fazê-lo escravo). Mas a extinção das ordens religiosas 

(das quais, na maior parte, dependiam os antigos colégios universi-

tários) e a desamortização dos seus haveres, levada a cabo em 1834, 

projectaria na posse da universidade o espólio das suas ricas biblio-

tecas: por essa via multiplicando por diversas vezes o acervo livresco 

da Joanina e gerando, por todo o século xix, gravíssimos problemas 

de armazenamento aos gestores da velha e sumptuosa casa da livraria: 

ao mesmo tempo que o novo sistema de ensino universitário (tor-

nando cada vez mais operativo o recurso às bibliotecas escolares) 

gerava sobre o antigo instituto joanino uma pressão crescente que 

importava enquadrar.

Esta a razão da decisão de fazer erguer, nas suas imediações, nas tra-

seiras da capela, uma nova sala de leitura (dotada de depósitos) que come-

çaria a edificar-se a partir de 1913, sob a direcção do mesmo Silva Pinto 

a quem, paralelamente, se encomendavam os planos da Faculdade de 

Pormenores dos ornamentos das estantes do piso superior

Urnas com flores na balaustrada e almofada com chinoiserie nos painéis laterais
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DIAS, Pedro; Gonçalves, António Nogueira - O património artístico da 

Universidade de Coimbra. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1990

MASSON, André - Le décor des bibliothèques. Génève : Skira, 1972

PIMENTEL, António Filipe - A morada da sabedoria. I : O Paço Real de Coim-

bra: das origens ao estabelecimento da Universidade. Coimbra : Almedina, 2006

PIMENTEL, António Filipe - “Bibliotecas”. Pereira, José Fernandes 

(dir.), Dicionário da Arte Barroca em Portugal. Lisboa : Presença, 1989

PIMENTEL, António Filipe - “Cidade do Saber-Cidade do Poder : 

a arquitectura da Reforma”, Araújo, Ana Cristina (dir.), O Marquês de 

Pombal e a Universidade, Coimbra : Imprensa da Universidade, 2000

PIMENTEL, António Filipe - “Manuel da Silva e a difusão do bar-

roco nas Beiras”, Oficinas Regionais, Actas do VI Simpósio Luso-Espanhol 

de História da Arte, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Tomar, 

Tomar, 1996

PIMENTEL, António Filipe - “O gosto oriental na obra das estantes 

da Casa da Livraria da Universidade de Coimbra”, Portugal e Espa-

nha entre a Europa e Além-Mar. Coimbra: Instituto de História da Arte,

Faculdade de Letras, 1988

PIMENTEL, António Filipe - “Uma empresa esclarecida: a Biblioteca 

Joanina”, Monumentos, Lisboa, nº 8, Março 1998

ROSMANINHO, Nuno - “A cidade universitária de Coimbra no Esta-

do Novo: o espaço disponível”, Monumentos, Lisboa, nº 8, Março, 1998

ROSMANINHO, Nuno - O Poder da arte : o Estado Novo e a cidade univer-

sitária de Coimbra. Porto : Porto Editora, 2001

Letras, cujo casco ainda parcialmente sobrevive na sua transfiguração, 

por Alberto José Pessoa, em Biblioteca Geral: e que subsistiria até inícios 

da década de 1960, quando a existência de um edifício novo, moderno 

e funcional, ditou a pertinência da sua demolição.

E desde então, na verdade, a Biblioteca Joanina voltaria a recortar-se, 

solitária, no terreiro do palácio universitário, com o seu espólio pre-

cioso — que aos actuais leitores é facultado no edifício Geral — como 

um ícone da Escola que a abriga e cuja história secular (nas suas rela-

ções com o poder, o saber e os livros) ajuda a evocar. Mas, sobretudo, 

a compreender e integrar. Dela fornecendo, em fim de contas, a quem 

a demanda, uma imagem mítica e em tudo singular, que seria pouco 

sábio perturbar.
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o longo dos seus muitos anos de actividade cultu-

ral a favor da universidade e da sociedade portugue-

sa, a Biblioteca Geral foi enriquecendo os seus fundos 

com a incorporação de algumas bibliotecas eruditas e 

bibliófilas e de outros conjuntos documentais a que, por facilidade, 

chamaremos espólios.

BIBLIOTECAS PARTICULARES E INSTITUCIONAIS

A primeira grande biblioteca a ser comprada, ainda no século 

xvii, foi a do professor padre Francisco Suarez. Seguiram-se diversas 

outras compras, as livrarias de Francisco Barreto (1716), do padre la 

Rue (1725), de João Francisco Lerzo (1743), até à grande biblioteca de 

Monsenhor Hasse (1806-1811)  da qual se produziu um catálogo. 

Na sequência da extinção das ordens religiosas, alguns livros vin-

dos das suas ricas bibliotecas (do Colégio dos Militares, São Paulo, 

São José dos Marianos, São Bento e Santa Cruz) foram escolhidos 

pela universidade do respectivo depósito, em 1835-1836, mas nenhu-

ma daquelas bibliotecas foi integralmente transferida. 

A única biblioteca dos velhos colégios universitários de Coimbra 

que ainda restava quase intacta no final do século xix, a do Colégio 

de São Pedro, foi integrada na Biblioteca Geral, em 1901. Nos seus 

oito mil volumes, coexistem o pensamento católico com as novidades 

francesas e as ciências com a literatura de todo o mundo.

A parte de Livro Antigo da biblioteca da Escola Secundária José 

Falcão também veio a ser depositada na Biblioteca Geral. É constituí-

da por volumes que vieram do depósito das ordens religiosas extintas, 

sobretudo dos colégios de Santa Rita e dos Militares, e compreen-

de desde incunábulos do século xv à melhor música do século xviii.

A biblioteca de música de Santa Cruz, que escapou de ser levada por 

Alexandre Herculano para o Porto como os seus melhores manuscri-

tos, foi incorporada em 1836. 

Também algumas bibliotecas eruditas e bibliófilas reunidas por per-

sonalidades importantes da nossa cultura se encontram actualmente na 

Biblioteca Geral: citem-se as que pertenceram a Oliveira Martins (área 

da história), a Jorge Peixoto (tipografia e biblioteconomia), a Octaviano 

de Sá (vida académica de Coimbra), ao Visconde da Trindade (biblio-

filia), a Luís de Albuquerque (história dos Descobrimentos e matemá-

tica), a Manuel Lopes de Almeida, a Lígia e Mário Brandão e Mendes 

Bibliotecas eruditas e espólios literários e científicos
A. E. Maia do Amaral

Bibliotecário da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

Raríssima encadernação com marca de posse heráldica, pintada, da família Távora, 

volume que pertenceu à biblioteca de Monsenhor Hasse

Vista da sala nobre da BGUC, com o mobiliário original e os livros da biblioteca do 

Colégio de São Pedro

A
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dos Remédios (história), a Manuel Joaquim e a Maria Augusta Barbosa 

(ciências musicais), a António Gonçalves Rodrigues (traduções literá-

rias), a José Pires da Silva (Coimbra e Santa Isabel), etc. Recentemente, 

foi incorporado o importante espólio do Instituto de Coimbra, também 

tratado neste volume. E em depósito encontra-se a colecção Nabais 

Conde de mapas antigos de Portugal e colónias.

ESPÓLIOS LITERÁRIOS E CIENTÍFICOS

Os livros nas estantes são como pessoas que podemos olhar nos 

olhos. Assim é com os livros, porque os seus autores se quiseram 

mostrar e mostrar-se daquela maneira, quiseram escrever aquilo 

mesmo que nós hoje lemos. Podemos, então, olhá-los de frente, sem 

ter de desviar o olhar.

Não se passa o mesmo com os espólios, local onde nas bibliotecas 

se conservam os manuscritos que estiveram na origem do publicado, 

os chamados manuscritos genéticos, porque esses nunca foram escritos 

para serem vistos ou lidos. Correspondência, fichas de leituras, borrões 

carregados de emendas de perfeccionista, dactiloscritos prontos para a 

imprensa, apontamentos do mais puro génio, ou o triste rol das contas 

a pagar, tudo isto cabe nos espólios de artistas ou investigadores. 

Naquelas estantes dos espólios guarda-se uma faceta do autor que 

não se olha de frente, que, às vezes, se surpreende de soslaio e que 

só prescrutamos com o incómodo de estar a entrar na intimidade de 

uma vida. Uma vida famosa e criativa, é certo, mas também banal e 

humana, como as nossas próprias.

O primeiro espólio de que temos notícia na Biblioteca (1839) foi o 

de João Pedro Ribeiro, constituído sobretudo por manuscritos do autor, 

e que deu origem à Secção de Manuscritos. Além deste, a Biblioteca 

guarda os espólios de Almeida Garrett, do Marquês de Alorna, do co-

ronel Belisário Pimenta, do padre José Vicente Gomes de Moura, do 

general Francisco Augusto Martins de Carvalho, da romanista Carolina 

Michaëlis de Vasconcelos e de seu marido Joaquim de Vasconcelos, do 

musicólogo tenente Manuel Joaquim, do ministro Mário de Figueiredo, 

do coronel médico José Pires da Silva, do Doutor Amando Cortesão e 

ainda dos professores da universidade Luís de Albuquerque, Manuel de 

Paiva Boléo, José Gonçalo Herculano de Carvalho e Eugénio de Castro 

(apenas o epistolário). 

ESPÓLIOS E COLECÇÕES

A nossa intuição é a de que os espólios são entidades, quase seres 

vivos. Quando integramos um espólio nunca temos tudo, os acasos 

trazem-nos muitas vezes à mão novos documentos, documentos rela-

cionados, documentos que fazem luz sobre os espólios já integrados. 

E de conjuntos finitos, integrados por morte dos seus autores numa 

unidade documental ou fixados para sempre a uma classificação, os 

espólios podem numa biblioteca tornar-se em “colecções”. Assim é 

que o bem conhecido “Espólio Almeida Garrett” da Biblioteca Geral 

devia em boa verdade ser considerado uma colecção temática, uma 

“garretiana”. Porque não ficou imobilizado na forma da sua incorpo-

ração original de 1948, antes foi depois muito enriquecido: com novos 

autógrafos, integrados em 1995 e 1996, com a aquisição em leilão 

do manuscrito chamado Delfim Guimarães, com recortes de notícias do 

centenário e cartas de alguns familiares do poeta, etc.

E como entidades vivas, é sempre possível ir-lhes fazendo novas per-

guntas. A sagacidade dos investigadores não tem limites, e a capacidade 

de um espólio para responder a perguntas novas também não. Ora, se 

os limites e os usos possíveis de um espólio não se podem prever, como 

se poderão criar à partida todos os pontos de acesso pertinentes, os ins-

trumentos descritivos que permitirão responder a todas as perguntas? 

Cópia do texto de trabalho da “Concordata”, de 1937, um dos milhares de documentos 

interessando a política portuguesa do século XX do fundo Mário de Figueiredo

Aplicação de bronze com “huma cruz arvorada com dous Anjos ao pe” (selo do Mosteiro 

definido no Capítulo de 1572) nas encadernações setecentistas dos Livros de Coro de 

Santa Cruz de Coimbra 
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OUTROS CONJUNTOS DOCUMENTAIS

Falamos dos espólios que existem, dos que têm uma dimensão co-

nhecida, com inventários terminados e até publicados, mas podería-

mos falar também dos que podem ou não existir. Os casos-limite (e es-

tas são novidades absolutas, aqui contadas pela primeira vez) também 

existem e podem talvez ajudar a explicar algumas perplexidades: por 

exemplo, como deveremos considerar o pequeno conjunto dos livros 

escolares de Mário de Sá-Carneiro que vieram cair, nem se sabe bem 

como, na Biblioteca Geral? Um espólio, uma “biblioteca”, ou mero 

fundo geral, como dizem os bibliotecários? Até para os tratar devida-

mente é necessário que estas dúvidas estejam previamente definidas e 

estas não são questões simples. 

E quando se trata não de documentos mas de espólios artísticos? 

Comprado em 1971, deu entrada na Biblioteca Geral um importan-

te conjunto de desenhos e gravuras do conimbricense José Contente 

(1907-1957) que poderá revolucionar, quando for conhecido, a apre-

ciação que hoje se faz do artista. A sua integração na biblioteca pode 

considerar-se tão anómala e inesperada que a sua própria existência 

escapou completamente à comissária da última exposição sobre o 

pintor, realizada a cem metros de distância, no Museu Nacional de 

Machado de Castro, em 2002. Nesta biblioteca, são chamadas, por 

vezes, “Colecções Especiais”: são múltiplos de arte, como medalhas, 

ex-líbris, estampas e postais mas também obras de arte originais, 

inúmeros estudos a pastel de Portela Júnior, desenhos de Fausto 

Gonçalves, aguarelas do rei D. Carlos e diversos objectos de artes de-

corativas, que enchem as muitas paredes e salas da Biblioteca Geral. 

Por último, na sequência de uma recente exposição sobre o 

escritor Luiz Pacheco (1925-2008), que estatuto deve dar-se dentro da 

biblioteca (e em termos da sua acessibilidade) a toda a documentação 

que foi reunida, tratada e digitalizada, mas que fisicamente não 

possuí mos? Poderá ela constituir um espólio também, este virtual?

A realidade das grandes bibliotecas nem sempre está prevista 

nos manuais. 

Dactiloscrito da “Trova do vento que passa” de Manuel Alegre, original para a imprensa, 

com dedicatórias rasuradas, oferecido pelo autor, em 1984 (Cota Ms. 3372)

Um desenho de José Contente, oferecido por César Pegado, em 1971. A Biblioteca pos-

sui um conjunto muito importante de obras deste artista de Coimbra (Cota Ms. 3386)
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EM CONCLUSÃO

Não sofre contestação a importância dos 

manuscritos “literários” para os estudos bio-

gráficos ou para as edições críticas, sector 

em que estamos francamente atrasados em 

relação à maioria dos países cultos europeus. 

Indispensáveis porque neles se conterão os 

próprios autógrafos dos textos submetidos 

a exegese, mas indispensáveis também na 

medida em que os rascunhos ou a corres-

pondência de um autor permitem esclarecer 

não raras vezes os seus planos e intenções.

Numa época em que as fontes de in-

formação se multiplicam e o seu acesso se 

facilita e embaratece, serão as obras únicas, 

os manuscritos (sobretudo os literários) e os 

beaux livres aquelas “jóias” que no futuro irão 

trazer alguém fisicamente a uma biblioteca; 

seja para aceder de forma nova e criativa a 

um documento conhecido, seja pelo quase 

fetiche de tocar exemplares originais, objec-

tos dotados de um singular valor cultural.

Numa sociedade global da informação, 

o documento único será a única mais-valia 

de uma biblioteca erudita, o que converte 

os espólios, de valor mutável (por razões de 

valia objectiva, mas também pela deriva da 

moda), de natureza mista e de enriqueci-

mento sempre possível (transformando-se, 

então, em colecções), em apostas estratégi-

cas essenciais para as bibliotecas.

Aguarela do Rei D. Carlos, de 1888, que decora um gabinete da Direcção

Em três grandes caixas, guarda-se na Livraria do Visconde da Trindade a mais completa colecção de listas impressas 

de condenados em Autos de Fé pela Inquisição portuguesa
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 parte mais substancial da documentação musical 

à guarda da Universidade de Coimbra encontra-se 

hoje depositada na sua Biblioteca Geral, repartindo-se 

espacial e funcionalmente pela área de Música, Depósito 

Geral, Depósito de Reservados e Sala de São Pedro. Não é exagerado 

afirmar que se conserva aqui um valiosíssimo espólio de documentos 

musicais, manuscritos e impressos, que a convertem numa das prin-

cipais bibliotecas musicais do nosso país. Muitos destes documentos 

têm sido objecto de teses de mestrado e de doutoramento, aquém e 

além-fronteiras, bem como de edições impressas, execuções públicas 

ou registos sonoros.

Destacam-se, pela sua importância, as obras provenientes da 

Livraria do Mosteiro de Santa Cruz, mas a Biblioteca Geral da Uni-

versidade de Coimbra conserva ainda um fundo significativo de 

impressos e manuscritos provenientes dos colégios universitários, da 

Sé e de várias outras igrejas e mosteiros da cidade e arredores, bem 

como de sucessivos legados particulares.

Começando pela música teórica, deve referir-se a existência 

de exemplares de tratados antigos e medievais, como De musica de 

Santo Agostinho (Paris, 1679), Arithmetica geometria et musica (Vene-

za, 1492) de Boécio, ou Musica theorica e Musica quadrata seu mensu-

rata de Beda, o Venerável (ambas impressas em Colónia em 1612); 

dos tratados renascentistas, encontram-se, entre outros, o Tractatus 

musicae de Francisco de Brugges (Veneza?, ca. 1500), De harmonia 

musicorum instrumentorum opus de Franchino Gafori (Milão, 1518), e 

a Arte de canto llano y contrapunto y canto de organo de Gonzalo Martinez 

de Biscargui (Burgos, 1535); do século xvii, estão presentes edições 

de obras tão importantes como El Melopeo de Domenico Cerone 

(Nápoles, 1613), o Harmonicorum liber de Marin Mersenne (2.ª ed.; 

Paris, 1636), ou os tratados Musurgia Universalis (Roma, 1650) e Pho-

nurgia Nova (Kemptten, 1673) de Athanasius Kircher, bem como 

diversas edições (Amesterdão, 1656 e 1683; Francoforte, 1695) do 

Musicae compendium de René Descartes; do século xviii, não faltam 

edições (Paris, 1752; e Lyon, 1772 e 1779) dos Élements de musique 

Fundos musicais: uma breve apresentação
Flávio Pinho

Assistente convidado da Licenciatura em Estudos Artísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Professor do Conservatório de Música de Coimbra

théorique et pratique de D’Alembert, e o Dictionnaire de musique de Jean-

-Jacques Rousseau (Genebra, 1782).

Das principais obras teóricas publicadas em Portugal até ao sé-

culo xix, conserva a biblioteca exemplares da maior parte (faltam, 

Rosto da Arte de canto chão, de Pedro Talésio, impressa em Coimbra, em 1618 (Cota MI 111)

Pormenor do retrato de D. Pedro de Cristo, no início do manuscrito (Cota MM 33, f. 2)

A
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significativamente, os tratados de cantochão e de canto mensurá-

vel de Mateus de Aranda), com destaque para a Arte de canto chão, de

Pedro Talésio (Coimbra, 1618 e 1628), a Arte de musica de canto d’orgam, 

e canto cham de António Fernandes (Lisboa, 1626), a Defensa de la musica 

moderna do rei D. João IV (Lisboa?, 1650?), a Arte minima de Manuel 

Nunes da Silva (Lisboa, ed. de 1685, 1704 e 1725), o Resumo das regras 

geraes mais importantes, e necessarias para a boa intelligencia do cantocham de 

Carlos de Jesus Maria (ou Luís da Maia Croesser; 1.ª ed.?, Coimbra?, 

1726?; 2.ª ed., Coimbra, 1741), as Regras de acompanhar para cravo, ou 

órgão de Alberto José Gomes da Silva (Lisboa, 1758); o Compendio musico 

de Manuel de Morais Pedroso (2.ª ed., Porto, 1769), diversas obras 

de Francisco Inácio Solano, incluindo a Nova instrução musical (Lisboa, 

1764), a Nova arte, e breve compendio de musica, e o Novo tratado de musica 

metrica (Lisboa, 1779), a Nova Arte de viola de Manuel da Paixão Ribeiro 

(Coimbra, 1789), o Estudo de Guitarra de António da Silva Leite (Porto, 

1795 e 1796) e o Rezumo de todas as regras, e preceitos da cantoria do mesmo 

autor (Porto, 1787); os Elementos de musica de João Ribeiro de Almeida 

Campos (Coimbra, 1786); O eclesiastico instruido scientificamente na arte do 

cantochão (Lisboa, 1788) de Bernardo da Conceição; o Methodo de musica 

de José Maurício (Coimbra, 1806) e o Compendio de musica de Domingos 

de São José Varela (Porto, 1806).

No campo da música prática impressa, deve desde logo referir-se 

a existência de uma significativa quantidade de livros de cantochão, 

compreendendo livros de altar, livros e manuais de coro, de diver-

sa proveniência (Roma, Amesterdão, Veneza, Milão, mas também 

Lisboa e Coimbra), editados desde cerca de 1500 (Antiphonarium de 

sanctis publicado por essa altura, provavelmente em Veneza), quando 

a impressão musical ainda dava os seus primeiros passos, até ao século 

xviii. De publicação portuguesa, refiram-se, designadamente: o Liber 

Arte de canto chão, de Pedro Talésio (Cota MI 111, p. 5)

Portada da Phonurgia nova (1673) de Athanasius Kircher (Cota MI 492) Rosto da mesma obra (Kemptten, 1673) 
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passionum de Frei Estêvão (Lisboa, 1595); o Ordo amplissimus precationum 

caeremoniarumque funebrium (Lisboa, 1603) e o Liber processionum (Lisboa, 

1607) de Duarte Lobo; o Inchiridion de Missas Solenes (Coimbra, 1691) 

de Matias de Sousa Villalobos; o Cantum ecclesiasticum de Filipe de Ma-

galhães (ed. de Antuérpia, 1691, e Lisboa, 1724); o Director ecclesiastico 

de Frei Veríssimo dos Mártires (Lisboa, 1755), e ainda o Director funebre 

(Lisboa, ed. 1749 e 1780) e o Promptuario regular (Lisboa, 1754) do mes-

mo autor; ou o Theatro ecclesiastico de Frei Domingos do Rosário, com 

sete das suas nove edições (Lisboa, 1743 a 1786).

A música polifónica impressa do Renascimento está bem repre-

sentada por obras dos grandes mestres franco-flamengos, italianos 

e espanhóis: Adriaan Willaert (Musica quatuor vocum, Veneza, 1545), 

Nicolas Gombert (Motectorum... Liber primus, Veneza, 1551), Cristóbal 

de Morales (Magnificat omnitonum cum quatuor vocibus, Veneza, 1562; di-

versas missas), Francisco Guerrero (Motteta, Veneza, 1570, entre ou-

tras obras), Orlando di Lasso (Il terzo libro de madrigali, Veneza, 1570), 

Philippe de Monte (Il secondo libro delli madrigali, Veneza, 1582), Luca 

Marenzio (Il primo libro de madrigali, Veneza, 1587), Tomás Luís de

Victoria (várias missas e motetos publicados entre 1581 e 1585 em 

Roma) e Giovanni Pierluigi da Palestrina (madrigais, missas e motetos 

impressos em Roma e Veneza entre 1567 e 1590). 

Quanto à polifonia portuguesa do mesmo período, estão presentes 

alguns dos nomes mais importantes: Duarte Lobo (Opuscula, Antuér-

pia, 1602; impressos na mesma cidade: Cantica B. Mariae Virginis, de 

1605, Liber Missarum, de 1621, e Liber II Missarum, de 1639), Manuel 

Cardoso (Cantica Beatae Mariae Virginis, Lisboa, 1613; Liber secundus Mis-

sarum e Liber tertius Missarum, ambos impressos em Lisboa, em 1636), 

Filipe de Magalhães (Missarum liber, Lisboa, 1631; Cantica Beatissimae 

Virginis, Lisboa, 1636); e João Lourenço Rebelo (Psalmi pro vesperis, 

Roma, 1657). De finais do século xviii, temos um Stabat Mater a tres 

voces, dois supranos, baxo com duas violetas e violoncelo de José Joaquim dos 

Santos (Lisboa, 1792).

Passando à música instrumental impressa, existem poucas, mas 

preciosas, obras dos séculos xvi a xviii, como o Libro de musica para 

vihuela de Miguel de Fuenllana (Sevilha, 1554), a Intavolatura di tiorba de 

Giovanni Pittoni (Bolonha, 1669), as XII Sonatas of  three parts... Opera 

prima [opera secunda – opera quarta] de Arcangelo Corelli (Londres, s.d.), 

as 12 Sonatas de Francesco Geminiani (Londres, 1716), os Essercizi per 

gravicembalo de Domenico Scarlatti (Londres, 1738), as Sonate a violino 

solo, e basso de Francesco Veracini (Amesterdão, s.d.), bem como as 

pioneiras Sonate da cimbalo di piano, e forte detto volgarmente di martelletti 

de Ludovico Giustini di Pistoia (Florença, 1732). De finais do século 

xviii para diante, encontra-se uma grande quantidade e diversidade 

de obras impressas: dos grandes compositores clássicos a música de 

salão, fados, música religiosa, etc., com algumas raridades, como duas 

Scene ed Aria d’Ines de Castro, de Carl Maria von Weber. 

Dentro dos impressos relacionados com a música, não se deve 

ainda esquecer que a biblioteca conserva uma rica colecção de 

textos de vilancicos, bem como de libretos de óperas, intermezzi e 

serenatas executadas em Portugal com música de compositores 

portugueses e estrangeiros. 

Chegamos, por fim, aos manuscritos musicais pertencentes à 

biblioteca, documentos únicos pelos quais é universal e justamen-

te conhecida e apreciada entre musicólogos e músicos. Em gran-Rosto do Libro de musica para vihuela, de Miguel de Fuenllana (Cota MM 97)

Rosto da Intavolatura di tiorba, de Giovanni Pittoni, impresso em Bolonha, em 1669 

(Cota MI 474)
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Scena ed Aria d’Ines de Castro, de Carl Maria von Weber (Cota MI-1-16-366, rosto e p. 1)

Libreto de L’Endimione, de João de Sousa Carvalho 

(Cota Misc. DLXVII, no 9523)

Manuscrito musical de Santa Cruz de Coimbra com mú-

sica de D. Pedro de Cristo (Cota MM 33, f. 2) 

Página inicial das Cifras de viola, de José Carneiro Tavares 

Lamacense (Cota MM 97) 
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de medida, esse espólio provém da Livraria do Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra, e desdobra-se por cantochão, música polifónica 

e música instrumental. Relativamente ao cantochão, há que referir 

que as obras provenientes deste mosteiro documentam (se bem que 

não em exclusividade) um estilo de execução mensural que consti-

tui, indubitavelmente, uma singularidade lusa ao nível da prática do 

canto gregoriano.1 Quanto à polifonia renascentista de Santa Cruz, 

a sua importância tem sido crescentemente reconhecida a nível na-

cional e internacional. Como refere Rui Vieira Nery, trata-se de “um 

repertório riquíssimo que nos revela frequentemente uma prática 

polifónica inovadora, recorrendo a efeitos composicionais como a 

policoralidade, a monodia acompanhada e a escrita instrumental 

obrigada”.2 Além de manuscritos de compositores crúzios, como

D. Francisco de Santa Maria, D. Pedro de Cristo ou D. Pedro da 

Esperança, obras de autores portugueses menos conhecidos mas im-

portantes (como Vasco Pires e Fernão Gomes, pioneiros da polifo-

nia em Coimbra), bem como de grandes mestres do Renascimento 

europeu (Willaert, La Rue, Mouton, por exemplo, representados no 

manuscrito MM 2, de provável proveniência flamenga). 

A música manuscrita instrumental proveniente do mesmo mosteiro 

abrange diversa música renascentista para teclas (MM 48, com versões 

instrumentais de obras vocais franco-flamengas, e MM 242, em que 

aparecem já autores portugueses, como Heliodoro de Paiva ou António 

Carreira), assim como o importante Livro de concertados (MM 52), teste-

munho inequívoco de uma aproximação, na primeira metade do século 

xvii, às formas instrumentais do barroco inicial italiano. De Santa Cruz 

vieram também os códices que permanecem em Coimbra com obras 

manuscritas de Carlos Seixas: MM 57 (Tocatas de orgao), MM 58 (Tocatas 

per cembalo y organo, com peças do compositor coimbrão e de Domenico 

Scarlatti) MM 61 (minuetes, sendo alguns de Seixas e outros autores) 

MM 61 (minuetes, sendo alguns reconhecidamente de Seixas), e MM 

64 (minuetes de José António de Oliveira, Seixas e Giovanni Mossi). 

Até ao século xix, o Mosteiro de Santa Cruz continuará a ampliar 

a sua livraria com impressos e manuscritos musicais, que, após a sua 

extinção, e em medida ainda não apurada, se extraviaram ou tras-

ladaram a outros locais que não a Biblioteca da Universidade.3 Dos 

que cá se conservaram (ou a Coimbra tornaram...), merece realce o 

manuscrito MM 27 da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 

com a partitura do monumental Te Deum para cantores solistas, duplo 

1 V. José Maria Pedrosa Cardoso (2006). O Canto da Paixão nos Séculos xvi e xvii: a singula-

ridade portuguesa, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra.

2 Rui Vieira Nery, (1991). História da música, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda, p. 59.

3 Como a Biblioteca Pública Municipal do Porto. O seu manuscrito 714, oriundo de 

Santa Cruz, foi estudado e publicado em facsimile por Manuel Pedro Ferreira (Porto 714 

/ um manuscrito precioso, Porto, Campo das Letras, 2001).

Passionário polifónico (Cota MM 56, f. 1v) 

Tocatas de orgao figura entre as obras manuscritas de Carlos Seixas (Cota MM 57)
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coro e orquestra de David Perez, que provavelmente corresponde ao 

que foi executado na coroação de D. Maria I em 1777. 

Além destes, contam-se inúmeros manuscritos de música prática, 

abrangendo obras que vêm até ao século xx, de autores portugue-

ses e estrangeiros. Recentemente, foi identificada pelo autor destas li-

nhas parte da música da ópera joco-séria Precipício de Faetonte (1738) de

António José da Silva (texto) e António Teixeira (?) (música), bem 

como as partituras das segundas partes das serenatas Penelope nella Par-

tenza da Sparta (1782) e L’Endimione de João de Sousa Carvalho (1783) 

— únicos autógrafos de música profana conhecidos deste autor.4 Mas 

há ainda milhares de folhas manuscritas avulsas à espera de uma limi-

nar identificação, e que poderão revelar grandes surpresas. Aguardan-

do um estudo cuidado, refira-se ainda a existência de uma substancial 

quantidade de música composta ou arranjada em Coimbra no século 

xix, para ser executada em eventos académicos ou festivos no Teatro 

Académico ou noutros locais da cidade. 

Ao longo dos anos, a Biblioteca Geral da Universidade de Coim-

bra tem proporcionado um franco e generoso acesso aos seus tesou-

ros musicais, sem mais limitações do que as inerentes a uma correcta 

manipulação e conservação dos documentos. Urge agora, em nosso 

entender, avançar mais na preservação e divulgação deste patrimó-

nio: por um lado, promovendo a elaboração de um catálogo integral 

e, na medida do possível, crítico dos espécimes existentes; por outro, 

Te Deum de David Perez (Cota MM27, f. 22)

Tocatas per cembalo y organo, com peças de Carlos Seixas e de Domenico Scarlatti (Cota MM 58, f. 9v) 

4 Quanto a esta última, é de salientar que o autógrafo diverge consideravelmente da 

cópia da Ajuda, que, a julgar pelo libreto, corresponde à única execução conhecida. 

A biblioteca conserva outro autógrafo de Sousa Carvalho — Te Deum a Quattro Voci de 

1783—, que publicou em 2004 na colecção Conimbrigensis Musica Selecta, com transcrição 

de Flávio Pinho e estudo introdutório de José Maria Pedrosa Cardoso.
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incentivando e apoiando investigações musicológicas assentes nesta 

mesma documentação; finalmente, proporcionando aos utentes espe-

cializados ou simplesmente interessados (estudantes, intérpretes) um 

livre acesso digital às obras mais significativas (com as concomitantes 

vantagens de, assim, também se contribuir para preservar estes do-

cumentos do desgaste, contaminação ou deterioração resultantes de 

uma consulta directa).
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uarda a Biblioteca da Universidade de Coimbra, no cru-

zamento de caminhos e de saberes pelos quais, nos sécu-

los de antanho e porque fenómeno dinâmico de todos os 

tempos, circularam livros e autores antigos, deslocando-os 

de pátrias e de bibliotecas, um assinalável acervo de manuscritos me-

dievais e quinhentistas nos quais testemunhamos tanto as heranças da 

Europa latina, quanto a centelha lusíada na edificação das mundivi-

dências culturais do homem moderno. 

Não primam os antigos códices desta Biblioteca Geral, no en-

tanto, pela quantidade, sequer por derivarem de um intáctil arma-

rium universitário medievo português. Na maior parte, os volumes 

em causa resultam de aquisições ou de incorporações tardias, não 

sendo de somenos anotar que, nem mesmo por ocasião da extin-

ção, em Portugal e no ano de 1834, das ordens religiosas, a livraria 

da universidade, posto que bem o tenha reclamado dos poderes 

constituídos, beneficiaria de manuscritos em pergaminho ou mes-

mo em papel que se guardavam nos arcazes afamados de Santa 

Cruz de Coimbra, de Lorvão e de outros institutos cujos melhores 

cartapácios e jóias artísticas foram, depois de selectivamente es-

colhidos por Alexandre Herculano, transportados para o Porto e 

para Lisboa, entre casos soltos de manuscritos que, nesse contexto 

ou na sequência de guerras e de saques pouco anteriores, acaba-

ram em países estrangeiros.

Dentre os manuscritos e iluminados da Biblioteca Geral so-

bressaem, para o período medievo, afamadas Bíblias (Atlântica, 

Hebraica e Góticas), um corpus de Direito justiniano, alguns co-

mentários jurídicos e teológicos do Mestre das Sentenças, textos de 

literatura hagiográfica e controversista antijudaica, a que se junta 

um gasto colectário cisterciense do século xiii. Um elevado con-

junto de fragmentos, recuperados por ocasião de reencadernações 

de velhos livros impressos, enriquece o inventário dos manuscritos 

neste arco cronológico. 

A BÍBLIA ATLÂNTICA

A terminologia codicológica consente a classificação dos três gran-

des códices pergamináceos, que se encontram nesta biblioteca, como 

integrantes de uma “Bíblia Atlântica”. As Bíblias Atlânticas, de gran-

diloquente aparato cerimonioso, tiveram a sua origem em centros 

monásticos itálicos alto-medievos, atingindo magnos formatos que 

variam entre os 550 a 600 mm de altura por 360 a 400 mm de largo. 

Estas Scripturae sanctae tanto se apresentam num só volume como, mais 

vulgarmente, se distribuem em dois ou três, caracterizando-se por 

uma mise en page geralmente a duas colunas, de 50 a 60 linhas, e por 

serem manuscritos profusa e ricamente ilustrados. Enquanto modelo 

librário, as Bíblias Atlânticas foram imitadas e adaptadas, sobretudo 

desde finais do Século xi e por toda a centúria subsequente, em scrip-

toria de grandes mosteiros germânicos, franco-gálicos e ânglicos, nos 

quais sofreram ligeiras reduções em dimensões e em número de linhas 

da coluna. Na Bíblia dita de Bury, por exemplo, feita entre 1135 e 

Manuscritos medievais iluminados e fragmentos
Saul António Gomes 

Professor do Instituto de Paleografia e Diplomática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

“D” iluminado no Livro da Sabedoria da bíblia atlântica do séc. XII (Cota Ms. 

3089, f. 23v)

Inicial “I” iluminada, alusiva à genealogia de Cristo (Cota Ms. 3090, f. 6v)

G
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1141, as dimensões são já as de 514 por 355 mm, mantendo-se a orde-

nação do texto em duas colunas de quarenta e duas linhas cada, num 

cânone gráfico que se aproxima muito, como se verá, do dos divinos 

libros conimbricenses.

Sabemos que os três volumes bíblicos em causa já se encontravam 

na biblioteca da universidade antes dos finais de Setecentos, uma vez 

que o Catálogo de 1798, devido ao bacharel Bernardo Alexandre Leal, 

os regista como, citamos: “Biblia Sacra Codex Manuscripta in Membraneis. 

Secoli XII. Em Pergaminho, vol. 3 de folha grande, encadernação em Marroquim”, 

indicando a antiga colocação dos exemplares na Biblioteca Joanina, 

a saber: “1-G-12”.

As encadernações dos três volumes são modernas, com pla-

nos de cartão espesso coberto de pele de marroquim vermelho e 

super libros, no centro da capa, dito “do mocho”, em uso no sé-

culo xviii, redondo, com a inscrição na orla: “LIVRARIA DA 

UNIVERSIDADE”. Falta um volume a este tomus para que se pu-

desse completar esta Sacra bibliotheca. 

Da análise global da estrutura codicológica destes códices podemos 

inferir que eles resultam de uma mesma oficina de produção. Não cor-

respondem a trabalho de um único copista, mas de vários. A preparação 

dos volumes denuncia um scriptorium de elevada capacidade produtiva 

para a qual contribuíam diversos profissionais da escrita. Os cadernos 

apresentam séries de regragens distintas, geralmente efectuadas a ponta 

seca (ainda que, nalguns fólios, surjam indícios de um sistema misto 

entre ponta seca e plumbagina), anotando momentos de preparação 

diferenciados, mas sem prejuízo da unidade da empaginação. 

No primeiro volume começa por predominar um sistema de 

Tábua dos Cânones Evangélicos da Bíblia atlântica (Cota Ms. 3090, f. 2v-3)

Uma das iniciais da Bíblia atlântica com “I” iluminado alusivo ao sonho de Jessé 

(Cota Ms. 3089, f. 23v)
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regragem de quarenta linhas, passando, no fl. 177, início do 23.º ca-

derno, às trinta e oito linhas. No volume seguinte, prolifera o critério 

das trinta e oito linhas por página até ao 12.º caderno, mas, desde 

então, estes alternam entre extremos que vão das trinta e cinco linhas 

(16.º caderno) às quarenta linhas (19.º caderno). O começo do tercei-

ro volume denuncia idêntica alternância na estrutura do regramento, 

com os primeiros cadernos a variarem entre as trinta e oito, trinta e 

nove e quarenta linhas, para, a partir do 9.º caderno, dominarem as 

trinta e oito linhas e, entre o 17.º e o 22.º e último caderno se estabili-

zar nas trinta e nove linhas escritas por página. Mau grado esta varia-

ção, unidades de regramento similares (numa média de 10 mm, nos 

dois primeiros volumes e de 9 mm, no terceiro) contribuem para fólios 

que se mostram, numa primeira abordagem, aparentemente homogé-

neos. Ligeiras variações de morfologia gráfica impõem a consideração 

de duas mãos visíveis, por exemplo, no fl. 3 (Mão A) e no fl. 49 (Mão 

B). Não se verifica, por outro lado, uma separação ou alternância de 

mãos entre cadernos de 38 ou de 40 linhas, revelando os copistas ma-

leabilidade e sentido de adaptação, como se exemplifica entre os fls. 

136v e 137, nos quais, passando-se de quarenta linhas escritas para 

trinta e oito, se manteve a mão do mesmo copista.

A escrita é carolina librária, de módulo anguloso que deveremos 

datar do último terço da centúria undecentista. As dificuldades no 

domínio do alfabeto grego por parte do copista são evidentes na bre-

víssima composição do vol. i, fl. 156 (I Reis), onde se tenta a corres-

pondência de abecedários latino e grego em torno da expressão “agyo 

gra fa”. Surpreende, por outro lado, nos três volumes, o elevado nú-

mero de emendas, pautadas por raspagens e reescritas, por correcções 

lançadas nas margens e mesmo, denunciando isso um uso erudito in-

tensivo, por interposições de mãos tardias, dos séculos xiii e xv, senão 

já quinhentistas nalguns pontos (v. g., vol. iii, fl. 80), reformulando-se 

as numerações dos capitula, variando os caldeirões, ora vermelhos, ora 

a sépia, e reformulando-se as intitulationes dos livros inscritas, por nu-

merais romanos ou por extenso, nas margens de cabeceira. Surgem 

também marcas de leituras eruditas, avisadas por lançamentos de 

abreviaturas como “Nª” (Nota), assim se sublinhando a relevância útil 

de determinados passos bíblicos (v. g., vol. i, fls. 80 (“De benedictione”), 

87 (“Nota de Dathan et Abirom”) e 128 (“Nota de longo die”) ou vol. ii, fl. 125 

(“Hic non est hesdras liber secundus <neque terminis> post illum Tobias”).

A excepcional qualidade estética das iluminuras destes volumes 

supera amplamente o trabalho dos copistas. É decoração que, de fac-

to, se conjuga maximamente, salvo raro e fortuito caso, com a mancha 

de texto que lhe reservou espaços e caixas. O contraste, aliás, não po-

deria ser mais surpreendente, porquanto se opõe a uma cópia textual 

muito macerada e até com alguma imperfeição, como escrevemos, a 

excelência técnica e a riqueza decorativa.

Todos os prefácios e initia dos livros bíblicos são ricamente decora-

dos, glosando elementos iconográficos comuns a outras Bíblias euro-

peias de idêntica geografia e cronologia. Podemos contemplar registos 

decorativos a toda a altura da página, caso da iluminura do vol. i, fl. 

2v, da Árvore de Jessé com seis reis, de que o sexto é Cristo, mesmo a 

toda a página, como sucede com as ricas Tábuas dos Cânones nos vo-

lumes dos Evangelhos (fls. 2v-3v), dominando, contudo, as iniciais com 

representações inclusas nas quais encontramos diversificada profusão 

de ícones figurativos, historiados, zoomórficos, vegetalistas e geomé-

tricos. Em níveis não tão solenes, surgem letras ornamentadas, iniciais 

alternando a vermelho e a azul, por vezes de alguma filigrana.

A decoração desta Bíblia remete a figurinos cenográficos próprios 

da linguagem românica artística centro-europeia franco-gálica, senão, 

no gosto pelos pigmentos cobreados, ânglica, distantes, de qualquer 

modo, dos programas decorativos hispânicos e das paletas cromáticas 

fortes que se entrevêem no português Testamentum Vetus, do scriptorium 

crúzio conimbricense (BPMP, Santa Cruz, 1) ou na Bíblia Atlântica 

Inicial “A” iluminada na abertura do Livro do Apocalipse (Cota Ms. 3090, f. 6v) 
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de Évora (BPE – cxxv/1-1 e 2). Anotemos, por breve exemplo, que a 

configuração do P(actum est) com que abre o II Livro de Reis (i, fl. 179) 

mostra um soldado com escudo oblongo heraldicamente próximo do 

de outras Bíblias latinas europeias nas quais poderemos testemunhar 

diversas semelhanças mormente em matéria de figurações de reis e de 

profetas vetero-testamentários ou da fauna fantástica que é timbre do 

idioma decorativo românico. 

As iluminuras apresentam-se dentro de caixas, harmoniosamente 

conjugadas com as colunas de texto, muito lineadas por fímbrias rúbe-

as (i, fls. 2v, 137, 219) e verdes (i, fls. 32v, 57, 75v, 179), mais raramente 

amareladas (i, fls. 155v e 197v) ou azuis (i, fl. 157). Fundos pincelados 

de azul, estrelados (i, fls. 155v, 197v, 219) ou em tapete (i, fl. 137), ou 

cobertos de folha de ouro (i, fls. 1, 2v, 32v, 57, 75v, 157, 179) são usa-

dos abundantemente, criando cenários que dão expressão à interpretatio 

teológica na qual o Velho Testamento se ilumina pela incorporação 

alegórica de ícones evangélicos. Isso sucede, entre outros casos, no 

início do Levítico com o “U” de U(ocauit autem Moisen et locutus est), em 

que um Cristo, profeta superior a Moisés e novo Moisés, dialoga com 

o ancião caudilho que libertou o povo judaico do Egipto (vol. i, fl. 57). 

Na abertura do Livro de Juízes, por seu turno, o iluminador socor-

rer-se-á da inicial “P” de P(ost mortem Iosue), aí pintando um luminoso 

Cristo rodeado por quatro proféticos juízes que preludiam a institui-

ção do Reino de Israel (vol. i, fl. 137).

Noutros momentos, manifesta-se a alegoria simbólica como no 

“E” de E(t rex Dauid senuerat), surgindo, num fundo de ouro, um rei de 

respeitáveis cabelos e barbas brancas, coroado, sedente no seu trono e 

de ceptro flordelisado na mão direita, dando a esquerda a uma jovem 

figura que o abraça, assim se contrastando juventude e velhice (vol. i, 

fl. 197v). O magnífico “H” de H(ec sunt nomina), com que abre o Êxodo, 

ilustra simbolicamente, em dois planos, a numerosa progénie dos fi-

lhos de Israel e das respectivas famílias que foram com Jacob para o 

Egipto (vol. i, fl. 32v).

No segundo codex deparamo-nos com algumas variantes decorativas 

que quebram a linha harmónica unitária dos demais. No Livro de Tobias 

(ii, fls. 134 e 134v), a título de exemplo, a iluminura encaixa defeituosa-

mente no texto, ao mesmo tempo que entre os fls. 114v e 133v toda a 

decoração se afasta do padrão compositivo anterior e dominante. Toda 

a ornamentação se engrandece e multiplica no terceiro volume. 

O maior número de livros bíblicos que insere o texto da Boa Nova 

justifica o aumento geométrico de intervenções decorativas, privi-

legiando-se, para além das apuradas Tábuas Evangélicas, por en-

tre cujas colunas, sobre as quais assentam as abóbadas da alegórica 

Jerusalém celestial, emergem as figurações tetramórficas de Mateus, 

Marcos, Lucas e João, a abertura do Evangelho de Mateus (fl. 6v. no 

qual o I(ncipit Evangelium) arrola a genealogia de Cristo, mostrando 

cinco rostos coroados, de que o quinto é o de Jesus e o quarto aparenta 

ser o da Virgem Mãe). As Epístolas, nas suas abundantes letras iniciais 

de “II” e de “PP” mostram-se particularmente aptas para a desmul-

tiplicação dos exercícios pictóricos, mantendo-se nelas a gramática 

decorativa românica, ao mesmo tempo em que se beneficiam, por 

maior eloquência figurativa, as representações alusivas a São Paulo 

(fl. 120, P(aulus servus Ihesus Christus vocatus apostolus) e 139v P(aulus apos-

tolus Ihesu Christi)) e ao Livro da Revelação que abre com um “A” em forma 

que recorda um impressivo e simbólico “Tau” de inusitadas dimensões 

(fl. 168, A(pocalypsis Ihesu Christi)).

Como se poderá observar do quadro junto, faltam, para que esta 

Sacra bibliotheca esteja completa, o Livro de Job, o dos Salmos, os dos 

Profetas Maiores (Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruc, Ezequiel, 

Daniel) e os dos Profetas Menores. Estes livros, ou parte deles, e numa 

(des)ordem que nos escapa mas que certamente fugiria ao cânone bí-

blico mais tradicional, como se verifica, aliás, nos volumes subsisten-

tes, deveriam integrar um outro manuscrito, hoje desaparecido ou em 

paradeiro desconhecido. Por outro lado, e muito embora se mantenha 

tendencialmente a selecção de livros sacros herdada de São Jerónimo 

e da tradição damásio-gelasiana, o compilador deste tomus bíblico in-

serirá, entre a Epístola aos Hebreus e antes do Apocalipse, uma carta 

aos Laodicenses, atribuída a São Paulo. Trata-se de texto não canóni-

co posto que lição adoptada com frequência nos manuscritos bíblicos 

copiados nos scriptoria do centro-sul da Europa entre os séculos vi e 

xii. Cerca de uma centena de manuscritos, hoje em dia, atesta essa 

compilação. Neles teremos de contar o exemplar de Coimbra. 

A inclusão desta carta pseudopaulina no nosso manuscrito aponta 

para um círculo geográfico e cronológico exterior à Península Ibérica. 

As alterações efectuadas na numeração dos capitula nos primeiro e se-

gundo volumes da Bíblia, ora inscrevendo caldeirões e numeração ro-

mana a vermelho (Tipo A, mais antigo, mas não contemporâneo da 

cópia, surgindo no vol. i até ao começo de I Reis, fl. 155v), ora a sépia 

(Tipo B, posterior às numerações de Tipo A, sobrepondo-se-lhes até 

ao fim do Livro do Êxodo e dominando a partir do fl. 45v), por seu 

turno, não podem deixar de recordar que o manuscrito se encontra-

va composto antes desses exercícios exegéticos, que tanto ocuparam os 

teólogos parisienses desde finais do século xii e muito em especial ao 

longo da centúria que lhe sucedeu, se multiplicarem. Não incorpora 

a presente edição bíblica, aspecto que mais a entronca nos modelos 

bíblicos antigos e “atlânticos”, o glossário com a interpretatio dos nomes 

hebraicos, como se vulgarizará nos manuscritos ducentistas e seus mo-

dernos sucedâneos.

Num processo de utilização desta Bíblia, o segundo volume ver-se-ia 

acrescentado de um último fólio, o 189, datável paleograficamente de 

inícios ou meados do século xiii, contendo doutrina acerca das quatro 

idades do mundo, que se procuram demonstrar pela inclusão de um 

diagrama curioso elucidativo de autor não identificado. Mas o seu 
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BÍBLIA ATLÂNTICA DA BGUC

Mss. 3088 a 3090

VOLUME 1 VOLUME 2 VOLUME 3

Larg. 395 x Alt. 535mm Larg. 395 x Alt. 535mm Larg. 385 x Alt. 525

Fólios: 238. Cadernos: 30; quaternos (29.º: 

quaterno + 1 fl.; 30.º: bínio + 1 fl.; os fls. 101-

101v e 122-122v, coincidentes com os primitivos 

initia do Deuteronómio e de Josué, foram 

substituídos no séc. xv ou xvi in.). Regra de 

Gregory. Linhas escritas: 40 (cadernos 1.º a 22.º) e 

38 (cad. 23.º a 30.º)

Fólios: 189. Cadernos: 24; quaternos (excepto 

o 13º (quínio) e 21.º e 24.º (ternos); 2 fls. 

arrancados no 8.º caderno. Regra de Gregory. 

Linhas escritas: 38 (cad. 1.º a 12.º, 17.º, 21.º e 

22.º), 37 (cad. 13.º-15º e 24º), 35 (cad. 16.º), 39 

(cad. 18.º), 40 (cad. 19.º e 23.º)

Fólios: 176. Cadernos: 22; quaternos (5.º: quaterno 

+ 1 fl.). Regra de Gregory. Linhas escritas: 38 (cad. 

1.º, 5.º-7.º, 9.º-16º), 39 (cad. 2.º, 4.º, 17.º-22.º), 40 

(cad. 3.º), 37 (cad. 8.º)

Fl. 137:  Larg. 53.10 (63) + 101.22.110.10 (262) 

+ 60 (378mm) x  Alt. 45 + 411 + 65 (525mm)

Fl. 2:  Larg. 50.10 (60) + 110.21.107.90 (260) + 

72  (385mm) x Alt. 34 + 410 + 78 (524mm)

Fl. 1:  Larg. 45.10 (55) + 110.20.110.10 (260) + 

72 (383mm) x Alt. 35 + 450 + 78 (525mm)

 UR: 10mm UR: 10mm UR: 9mm

LIVROS BÍBLICOS

[Prefácio, fl. 1]

[Capitula, fl. 1v]

Génesis, fl. 2v

Êxodo, fl. 32v

Levítico, fl. 56

Números, fl. 74v

Deuteronómio, fl. 99

Josué, fl. 122

Juízes, fl. 137

Rute, fl. 153

Reis, fl. 155v

I Reis (I Samuel), fl. 157

II Reis (II Samuel), fl. 179

III Reis, fl. 197v

IIII Reis, fl. 219

Provérbios, fl. 1

Eclesiastes, fl. 15

Cântico dos Cânticos, fl. 20v

Sabedoria, fl. 23

Eclesiástico, fl. 34

I Paralipómenos, fl. 63

II Paralipómenos, fl. 82v

Esdras, fl. 107

Neemias (II Esdras), fl. 114v

Ester, fl. 125

Tobias, fl. 134

Judite, fl. 141

I Macabeus, fl. 149v

II Macabeus, fl. 173

Mateus, fl. 6v

Marcos, fl. 28v

Lucas, fl. 42

João, fl. 68

Actos, fl. 85v

[Epístolas, fl. 108v]

Tiago, fl. 109v

I Pedro, fl. 111v

II Pedro, fl. 114

I João, fl. 115v

II e III João, fl. 118

Judas, fl. 118v

Romanos, fl. 119

I Coríntios, fl. 131

II Coríntios, fl. 139

Gálatas, fl. 145

Efésios, fl. 148

Filipenses, fl. 150v

I Tessalonicenses, fl. 152v

II Tessalonicenses, fl. 154

Colossenses, fl. 155

I Timóteo, fl. 157

II Timóteo, fl. 158v

Tito, fl. 160

Filémon, fl. 161

Hebreus, fl. 162

Laodicenses, fl. 167

Apocalipse, fl. 168

Diagrama: “Septem sunt petitiones” e “Linee iste iiii 

exteriores que faciunt quadratum”, fl. 189-189v. 

[Acrescenta, no fl. 189v, índice quinhentista dos 

Livros]

Cólofon: “Christe tibi grates huius pro fine laboris”, fl. 

176v

Diagrama das Quatro Idades do Mundo, acrescentado ao segundo tomo da Bíblia atlântica (Cota Ms. 3089, f. 189)
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conteúdo remete-nos, de algum modo, para uma erudita ambiência, 

muito provavelmente monástica, em que se manifestavam preocupa-

ções de sabor milenarista. No final do terceiro volume, foi inscrito um 

cólofon laudatório assaz contrastante, pela contida emoção, com os 

que lemos em manuscritos originários de Santa Cruz, de Lorvão ou 

de Alcobaça: “Criste tibi grates huius pro fine laboris”.

No canto inferior esquerdo do primeiro fólio do volume i foi apa-

gada uma pequena inscrição latina que, aparentemente, parece re-

gistar um pertence. A sua leitura, se algum dia puder ser obtida por 

meios técnicos adequados, esclarecerá certamente a questão da ori-

gem e a da história da proveniência desta Bíblia magna.

Cremos, de qualquer modo, que este tomus não é de produção 

lusitana sem que por essa condição deixe de ocupar um lugar verda-

deiramente ímpar no rol dos manuscritos da Sacra Pagina em arqui-

vos nacionais e internacionais1. Inferimos tal conclusão com base na 

consideração de várias razões como sejam: (a) a da cronologia crítica 

a que pertencem os níveis de redacção e de intervenções correctivas 

primitivas — época na qual, em Portugal e nos principais centros 

de cópia conhecidos, se privilegiavam cânones librários, críticos e 

decorativos distintos; (b) a da excepcional e muito profissional expres-

são decorativa românica que apresenta — ainda que, a este nível, se 

pudesse admitir a autoria de um mestre iluminador itinerante estran-

geiro, dominando os figurinos das produções codicológicas francas; 

(c) a do número de volumes em que se divide, a sua unidade intrín-

seca, expressa na cópia paleográfica e na técnica decorativa, corres-

pondente ao projecto originante — que impõe a consideração de 

ter sido projecto sustentado por uma magna e poderosa instituição 

religiosa; (d) a do contexto bibliológico e histórico em que aparece na 

Biblioteca Geral.

A sua decoração, aliás, revela, justamente nas mais exemplificati-

vas e dominantes iluminuras figurativas tecidas de ouro e azul, alguma 

proximidade com a que se segue no Cofre 19 desta biblioteca, um 

códice com o Comentário dos Salmos, de Pedro Lombardo, datável de iní-

cios de Duzentos. Neste manuscrito, contudo, podemos ler, em perten-

ce averbado no fólio de abertura, a inscrição “Berugnus Perard, 1637”, 

a qual é bastante esclarecedora quanto à geografia da proveniência e 

ao milésimo depois do qual o volume deu entrada em Portugal. Como 

esta obra de Pedro Lombardo, também a Bíblia Atlântica, entre ou-

tros códices de mão pertencentes ao mesmo acervo, deve ter entrado 

na Biblioteca Joanina tardiamente, posto que sempre antes de finais 

de Setecentos, como referimos, fosse por magnânimo gesto mecenáti-

co, fosse por esclarecida ou privilegiada aquisição.  

BÍBLIAS GÓTICAS

A Biblioteca Geral guarda, ainda, seis outros manuscritos bíblicos, 

de origem parisiense ou francesa, escritos em góticas librárias, dos sé-

culos xiii e xiv, de elevada valia bibliográfica. O Cofre 3 é uma Bíblia 

originária de scriptorium bolonhês ou seguidor dos cânones comuns 

nessa insigne cidade. No fl. 1, um pertence em letra quinhentista, in-

dica ser volume “De libraria Sancti Antonii Trecensis”, ou seja, da bibliote-

ca do convento franciscano de Santo António de Troyes. No período 

do Terror, da Revolução Francesa, serviu este convento trecense de 

prisão, demolindo-se a respectiva igreja em 1803. 

Com quatrocentos e noventa e um fólios de pergaminho velino e 

com uma empaginação a duas colunas de quarenta e nove linhas es-

critas, esta bíblia, datável de meados do século xiv, deriva já da con-

sumada tradição exegética universitária, não oferecendo desvios ao 

cânone da Vulgata, posto que se leiam, um pouco por todo o manus-

crito, breves notas e comentários. Entre os fls. 452 e 491v elenca-se o 

“Aaz apprehendens” em que se explicam os nomes hebraicos. No inter-

colúnio do fl. 4, sobre um nicho retabulístico com Cristo crucificado, 

acompanhado por sua Mãe e por São João Evangelista — ladeando 

a cena, em dois tondi, uma Madona com o Menino Jesus ao colo, a 

meio corpo, e um arabesco floral — sobe um tronco florido por entre 

cujos nódulos Cristo-Deus é representado como autor dos sete dias 

da Criação. As cores suaves e claras, azuis, verdes, ocres e róseas, con-

jugadas com apontamentos de folha de ouro, mostram a paleta cro-

mática de referência bolonhesa. Cada livro bíblico abre com inicial 

iluminada, geralmente de folhagens gordas e abertas (belos “FF” em

I Reis, no F(uit vir unus) e em F(actum est), fls. 94 e 106), sendo as ini-

ciais de capítulos mais simples, de uma só cor e com ornatos filigra-

nados. A beleza da pintura contrasta com bom número de fólios em 

que a tinta se apresenta muito gasta. Concluído o Livro dos Salmos 

(fls. 203-224v), com uma bela iluminura no B(eatus vir) do primei-

ro poema, encontramos testemunho do uso deste códice nos ofícios 

conventuais: 

1 Permita-se-nos, anotar, com a brevidade que as circunstâncias desta ideia impõem e 

sem prejuízo de estudo mais pormenorizado sobre este tomus da Bíblia Atlântica, que vi-

mos preparando e reflectindo, que os volumes da BGUC se distinguem muito bem dos 

manuscritos bíblicos de outros scriptoria nacionais, mormente o de Lorvão, cuja tradição 

beneditina deixa entrever maior permeabilidade a influências do Noroeste europeu, 

distintas das cistercienses ou das hispânicas que se testemunham, por exemplo, em Al-

cobaça ou em Santa Cruz de Coimbra. Alguma proximidade se poderia propor com o 

manuscrito da Exposição de Santo Agostinho sobre os Salmos (TT — Cofre, Col. Basto, nº 26), 

copiado em Lorvão em 1183, pelo escriba Egas, mas decerto iluminado por profissional 

exterior a este scriptorium, o qual, aliás, se mostrava bastante aberto e internacionalizado, 

na década de 1180, como se prova pela precocidade com que aí se procedeu à cópia de 

exemplar com a Passio et Miracula Sancti Thome Cantuariensis, de Bento de Peterborough 

(BN de Portugal, Alc. 143). Mas a proximidade iconográfica que apontamos é mais de 

desenho e de composição iconográfica românicos, do que originária da matriz técnica 

das ricas iluminuras douradas e argênteas dos volumes da Bíblia que nos ocupa.
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“Explicit liber Psalmorum. 

feria ij, Confitebor, Psalmus xij, a.

feria iij, Ego dixi, Psalmus xxxviij, d.

feria iiij, Exultant, j Regum ij, a.

feria v, Cantemus domino, Exodus xv, a.

feria vj, Domine audiui, Abacuc, iij, a.

Sabatus, Audite celi, Deuteronomio xxxij, a.” (fl. 224v)

O pertence que indica a antiga posse do Cofre 4 —“Jste liber est 

fratrum (?) nostre dominicae ordinis (?) … diocesis”, fls. 1 e 486v — raspado 

por duas vezes, apenas permite confirmar que também este códice 

foi uma Bíblia de uso monástico, sendo datável a sua realização de 

meados do século xiii, pelas suas características paleográficas e de-

corativas. De facto, não só aparecem, por todo o manuscrito, indica-

ções das leituras para os ofícios e funções (“Dominica lxxª, Lectio prima”, 

“In refectorio”, fls. 3, 21v), como no final foi acrescentado o índice, em 

pergaminho que se diferencia do excelente velino dos cadernos origi-

nais, para as leituras bíblicas pelo calendário litúrgico do temporal e 

santoral (fls. 487-488). Mede 195 por 317 mm, a duas colunas de 50 

linhas escritas. As interpretationes dos nomes hebraicos ocupam os fls. 

451-486v. A iluminação é caracteristicamente parisiense. 

As dimensões deste códice não permitem iluminuras muito gran-

des. No intercolúnio do fl. 3v, assente num Calvário, uma tarja a toda 

a altura mostra a habitual representação genesíaca dos sete dias da 

criação. Todas as demais iluminuras, abrindo sempre os prefácios e os 

livros bíblicos, são reduzidas, privilegiando ora a figuração historiada, 

ora a representação zoomórfica. O figurino do rei David tocando cí-

tara (fl. 198v) ou tangendo sinos (fl. 210v), a iconografia de São Paulo 

sempre com a espada ou o de São Pedro com as chaves, sempre numa 

dominância de ouro sobre azul, inserem-se nas produções de Bíblias em 

série feitas pelas oficinas de copistas parisienses nos Séculos xiii e xiv.

O mesmo se pode escrever acerca do cólofon: “Expicit iste liber. Deo 

gratias. Finito libro sit laus et gloria Christo” (fl. 450v).

A estrutura textual e iconográfica antes enunciada regressa na Bíblia 

com a cota Cofre 5, copiada por 1250 ou pouco depois. Diferencia-se 

este códice do anterior, contudo, pela sua volumetria, um in-8.º de 125 

por 185 mm, todo ele escrito, a duas colunas de quarenta e quatro li-

nhas cada, em finíssimas laudas de velino, agrupadas em vinte e quatro 

cadernos de doze bifólios, mantendo-se, in finis, a “interpretatio hebraicorum 

nominum” (fls. 528-571). A ele se referirá o inventário de 1798, como 

“Biblia Sacra Manuscripta sur velin, in 8º”. A ausência de anotações mar-

ginais parece sugerir que terá sido um codex mais para uso pessoal de 

algum leigo enriquecido, do que de um estudante eclesiástico atento a 

lapsos e incorrecções. O intercolúnio do fl. 2 encena o habitual tronco 

dos sete dias da criação, se bem que colocado sobre um Calvário sobre-

posto a um Adão que desperta no túmulo.

A Bíblia do Cofre, nº 6 tem também uma origem e proveniência 

francesas. Medindo 135 por 190 mm, numa bonita encadernação em 

pasta com decoração rendilhada ou a la dentelle, em cuja capa, uma 

vez entrado o manuscrito na Biblioteca Geral, levou o respectivo super 

libros, que bem se distingue pelo dourado mais claro. Possui 553 fólios 

de pergaminho finíssimo, com numeração tardia e a tinta, página a 

página, que deveremos atribuir ao proprietário do códice, do qual 

podemos ler um pertence inscrito na folha de guarda da capa: “Parce 

que ma fait Julanbon (?) le Marichal de Lamys en 1773”.

Traz cólofon na página 1103, em maiúsculas góticas unciais 

(“EXPLICIT DEO GRATIAS ANNO CHRISTI VIIIº XXIº PER 

FR. P. B.”), podendo, por ele, remeter-se a feitura desta Bíblia gótica 

a 1321. Escrito a duas colunas de 46 linhas, apresenta correcções 

e anotações em gótica tardia e em escrita caligráfica moderna nas 

margens de muitos dos seus fólios. As hastes das letras da primeira 

linha de cada coluna são elongatae, assim como, nas caudas dos “pp”, 

“jj” e “qq” nas últimas linhas mostram o gosto do escriba por peque-

nos e artificiosos laços. Na página 1015 abre o índice das interpreta-

ções dos nomes hebraicos. 

Os livros testamentários abrem com iluminuras historiadas com 

abundância de ouros e azuis. Predominam os cânones figurativos de 

miniatura, característicos das oficinas parisienses, com especial predi-

lecção temática por iconografias de reis e guerreiros, sendo de desta-

car o copista do prólogo de S. Jerónimo (fl. 1) e a elegante, apesar de 

amputada pela reencadernação tardia, Árvore de Jessé, lançada na 

margem dorsal da página 9. A iluminura assume uma clara função 

mediadora antecipando, sintetizando e intensificando o sentido alegó-

rico, como nas diversas imagens que ilustram os Salmos (pág. 442 e se-

guintes) ou o significado analógico da narrativa textual, como sucede, 

por exemplo, na abertura do Cântico dos Cânticos (pág. 517) em que 

na inicial “O” do versículo “Osculetur me osculo oris sui”, se representa 

Pormenor do Rei David tocando um carrilhão (Cota Cofre 4, f. 210v)
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a Virgem Maria, entronizada, com o Menino Deus amorosamente 

sentado no seu colo.

Como estes, também os Ms. 7 e Cofre 1352 são Bíblias filhas de 

um tempo medieval dominado pela escolástica universitária e pela 

pastoral mendicante. As dimensões mais ajustadas à leitura indivi-

dual dos códices, a redução de decorações excessivamente dispen-

diosas, largando-se a folha de ouro, para se privilegiar sobremodo 

iniciais de livros ou de capítulos a uma ou duas cores revestidas de 

leves ornatos de filigrana. 

O Cofre 7 mede 163 por 223 mm e possui 464 fólios, escritos 

a duas colunas de quarenta e quatro linhas, agregados em vinte e 

cinco cadernos. Cremos que é a este códice que se refere o registo 

do inventário setecentista da biblioteca: “Biblia Sacra manuscripta in me-

branis circa annorum 1300. Em pergaminho, de 4º pequeno, encadernação em 

marroquim”. As aberturas dos livros testamentários estão assinaladas 

por letras iluminadas em que ainda se recorre à folha de ouro — bas-

tante tradicional e romanizante, aliás, entre os fls. 185 e 201 — mas 

sem outro desenho que não seja de temática fitomórfica (em que o 

longo “P” de P(raeteram), logo no fl. 1, é caso e excepção só justificável 

pela função de convite à Sacra lectio), atitude que não traduz tanto a 

incapacidade artística do iluminador, mas antes uma opção cultural 

moderna que coopera com uma atitude formativa e pastoral própria 

das sensibilidades espirituais de franciscanos, dominicanos, carmelitas 

ou de eremitas de Santo Agostinho. 

Maior do que o anterior é o Ms. 1352, com 240 x 350 mm, num 

total de 609 fólios organizados em 54 cadernos. É, muito provavel-

mente, este manuscrito que o inventário de 1798 cita como “Biblia 

Sacra manuscipta circa annorum 1500. Em pergaminho, de 4º grande, encader-

nado em marroquim”, com a cota da antiga Biblioteca Joanina “1-G-12”. 

Mostra numerosas correcções e notas ou chamadas de leitura. No 

fl. 19 deveremos ter por alusão a “pecia” a inscrição “xxxi .p.”. No fl. 1, 

o “I” do I(n principio) ocupa praticamente toda a coluna, desenhada a 

filigrana com motivos geométricos, a vermelho e azul. A contenção 
Iluminura historiada relativa aos sete dias da Criação do Mundo numa Bíblia gótica 

(Cota Cofre 5, f. 4)

Fólio com iluminura relativa aos sete dias da Criação (Cota Cofre 6, f. 9) 

Início do Génesis (Cota Ms. 1352, f. 5)
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Abertura do Livro do Génesis (Cota Cofre 7, f. 4v)

da paleta cromática e das tipologias de decoração, sempre com ini-

ciais ornamentadas em filigrana, deixa entrever poder ser manuscrito 

originário de algum meio conventual mendicante e observante. Todos 

os livros apresentam um ou dois prólogos, assim afirmando as opções 

canónicas e exegéticas das escolas universitárias de Teologia.

PEDRO LOMBARDO

Enriquecem os tesouros da Biblioteca Geral dois preciosos manus-

critos com obras de Pedro Lombardo. O Cofre 19 contém o Comentário 

aos Salmos, escrito em gótica librária, de módulo maior, o texto bíblico, 

mais cursivo o comentário, datando de cerca de 1200 ou entrando 

mesmo no primeiro terço de Duzentos. Com 207 fólios, em 27 ca-

dernos de pergaminho, este códice apresenta uma mise en page, a duas 

colunas, com a estrutura, no fl. 1: (Larg.) 29 + 87.40.84 + 40 (245 mm) 

x (Alt.) 50 + 262 + 71 (351 mm). Nessa mesma lauda, a iluminura da 

inicial “C”, no prólogo que abre com a expressão C(um omnes prophetas), 

de 40 x 33 mm, é de azul e ouro, zoomórfica, sucedendo-lhe, no ver-

so, um exuberante “B” de “Beatus vir”, com 80 x 83 mm, na grande 

tradição decorativa dos Saltérios bíblicos, miniado de azul, vermelho e 

ouro, mostrando o rei David com a sua cítara. As demais iluminuras, 

abrindo os Salmos, são mais uniformes no tamanho, cerca de 56 x 50 

mm, ressurgindo figurinos românicos como o da harpia (fl. 43), do 

guerreiro com espada e escudo normando (fl. 61v), dos quatro leões 

(fl. 110), um trovador (fl. 131). O copista deste códice usou ao máximo 

o pergaminho disponível, verificando-se elevado número de vestígios 

das axilas dos animais de que se retirou a pele, para além de se aponta-

rem numerosas suturas. A regragem foi executada a plumbagina, assi-

nando-se os cadernos por numeração romana no rodapé (“jus”, “ijus”).

Anotações e comentários marginais, em gótica cursiva ou já de letra 

moderna, demonstram o encontro da obra por estudantes medievais e 

leitores mais tardios. No fl. 52, no canto inferior esquerdo, uma nota 

introduz comentários sinópticos próprios do magistério universitário:

“Virga vocatur Maria pluribus de causis pro quia sceptrum regni scelestis 

ut hi primo fiuntur.

Item quia distortos erigit. 

Item virga etiam regula equitatis quae iustos regit et in quos percutit.

Item dicitur virga quia temus per paupertatem, Exudu viii - extende 

virgam tuam et coetera.

Item dicitur virga quia recta per caritatem, Ad Hebraeos, ix - in archa 

erat virga Aaron quae fronduerat.

Item quia plana per peccati eminitatem, Marci, vi - et precepit eis ne 

quid tollerent in via nisi virgam tantum.

Ita quia flexibilis per pietatem, Hester iiij et vi - nisi rex virgam offende-

rit et coetera.

Item virgat arcens demones per potestatem, Numerum xxiiiii - consurget 

virga de is.

Item regens simplices per puritatem, Micheias vii - pasce populum.

Item erecta ut virga per contemplationem, Ad Hebraeos xi - quid de  jª, b 

non et coetera.

Item fructuosa per bonorum operum multipicationem, Numerum xvii 

- invenit germinasse et coetera.”

No fl. 206v surge um breve cólofon: “Finito Christus Rex libro sit 

benedictus”, sucedendo-lhe a listagem dos “capitula super unoquoque

psalmo in libro psalmorum”. Um pertence inscrito no fólio primeiro in-

dica: “Berugnus Perard, 1637”, assim se demonstrando que o códice se 

encontrava fora de Portugal naquela data. A proximidade do idioma 

decorativo das iluminuras deste volume com uma boa parte das da 

Comentário dos Salmos, de Pedro Lombardo (Cota Cofre 19, f. 1v)
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Bíblia Atlântica leva-nos a pensar numa origem comum e, quiçá, a 

uma história de proveniência igualmente próxima.

De uso português e datando de Quatrocentos, com uma belíssima 

encadernação primitiva hispano-árabe, de planos de tábua forrados 

a couro graciosamente lavrado de arabescos, possuindo ainda os bro-

chos e restos dos fechos e atilhos, é o Cofre 18, Sententiarum Quatuor 

Libri, de Pedro Lombardo. A sua empaginação pode aferir-se pelo

fl. 1, a duas colunas de trinta e nove linhas escrita, medindo: (Larg.) 

10 + 32.4.35 + 25 (106 mm) x (Alt.) 11 + 110 + 40 (161 mm). As 

iniciais são elegantemente iluminadas a azul e a vermelho. Os 239 fó-

lios em pergaminho fino, agrupados em 16 cadernos, foram numera-

dos seguramente pelo primigénio anotador e proprietário do códice. 

O prólogo ocupa as folhas [A-C], seguindo-se o I Livro (“De Dei unitate 

et Trinitate”, fls. i-lxvv), o II Livro (“De rerum creatione et formatione corpo-

ralium et spiritualium”, fls. lxvii-cxxv), o III Livro (“De incarnatione Verbi 

et humani generis reparatione”, fls. cxxvii - clxx) e o IV Livro (“De Doctrina 

signorum”, fls. clxxii-ccxxxixv).

O códice está densamente sobrecarregado de anotações, em la-

tim e em letra gótica muito reduzida, até ao fl. 5. Nos demais fólios, 

as notas marginais tornam-se mais breves e esparsas, por vezes em 

latim, mas mais frequentemente em português como, entre bom nú-

mero de exemplos, nos fls. 156v (“Quam esquecydo mas especial...” ), 158v 

(“Falamento”), 159v (“Nom he maravilha comunica em algum tempo”) ou 233 

(“Mas brando[s] tormentos tal dũa como doutra”).

Surpreende-nos, no rodapé do fl. 239, a inscrição coeva, de 

novo em português, que se transcreve:

“Oje sesta derradeyro de novembro acabey de ouvir ha sanctissima e ecce-

lentisima doutrina destes quatro lyvros no que pus xxxj meses, quem em ela 

duvidar anatema syt, dou graças a ty Rex onipotens qui vivis et reynas in 

eternum et ultra que mo deyxaste acabar, testis est mihi Deus et testis coram 

domino que em m[e]os dias nam synti igual prazer. (Assinatura com 

guarda episcopal) Dom Joham.”

Sententiarum Quatuor Libri, de Pedro Lombardo (Cota Cofre 18, f. I) Pertence do mesmo manuscrito (Cota Cofre 18, f. CCXXXIX)
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Esta preciosa subscrição original de um prelado chamado João foi 

lançada num dia 30 de Novembro tendo ele caído em sexta-feira. A 

crítica codicológica do códice impõe-nos considerarmos que se trata de 

um manuscrito de meados de Quatrocentos. Nesta centúria, as crono-

logias apontam como anos em que o dia 30 de Novembro caiu numa 

sexta-feira, entre meados e finais desse período, os de 1453, 1459, 1464, 

1470, 1481, 1487, 1492 e 1498. Que esta inscrição autógrafa é episco-

pal depreende-se da guarda da assinatura que abre com um claro sinal 

da cruz, indicador associado justamente às assinaturas prelatícias.

A estar correcta esta interpretação, este manuscrito serviu à for-

mação teológica de um prelado português, de seu nome João. É pos-

sível que se trate de D. João Galvão, cónego oriundo de Santa Cruz 

de Coimbra, de que veio a ser prior-mor, acumulando o cargo com 

o episcopado conimbricense entre 1460 e 1481. O facto de o manus-

crito se encontrar na biblioteca desta cidade, pese embora a condição 

de que os inventários medievais e renascentistas da biblioteca da Sé 

de Coimbra e mesmo a da canónica crúzia não registem, para a cro-

nologia em causa, algum volume que pudesse coincidir com o destas 

Sentenças, poderá apoiar esta interpretação, ainda que nas cátedras de 

outras dioceses portuguesas, pelo mesmo interstício, se tenham senta-

do alguns bispos homónimos.

MANUSCRITOS JURÍDICOS

Os textos essenciais do Direito Civil encontram-se no Ms. 3155, 

da primeira metade do século xiv: “In hoc crasso volumine, manus exara-

to, continetur textus Pandectarum, Codicis, Institutionum et Novellarum imperatoris 

Iustianianus”, lê-se na folha de guarda. No fl. 472v, um pertence de in-

ventário de antiga biblioteca assinala: “8  J[anuarii] 1504 — 51 titulus”. 

Recolhe o precioso códice, de grande formato (310 x 490 mm), nas 

suas quatrocentas e setenta e duas folhas de pergaminho agrupadas em 

38 cadernos, todos eles copiados segundo o sistema universitário de 

“pecia” — de que abundam as marcas identificadoras pelas margens 

do pergaminho (v. g., “xxxv .pecia.”, fl. 47; “xv .pecia.”, fl. 81; “xxx .pecia.”,

 fl. 91; “xxxi .pecia.”, fl. 99; “v .pecia.”, fl. 200; “xvj .pecia.”, fl. 215; “xv .pecia.”, 

fl. 258v) — as Pandectas ou Digesto Velho (fls. 1-104v), o Inforciatum, (fls. 

107-194), o Digesto Novo (fls. 195-289v), os três livros do Código (fls. 291-

410), as Institutiones ou Instituta (fls. 411-428v) e o Authenticum (fls. 429-472).

Todo o codex sai de uma mesma oficina de escrita, mas a ornamen-

tação, figurativa e historiada até ao final do Digesto Velho (fl. 104v), 

na qual as imagens pretendem elucidar didacticamente os conteúdos 

escritos, passa a ser, desde então, sempre zoomórfica ou de fantasia. 

Os dois últimos livros (Instituta e Authenticum) têm uma ornamentação 

mais modesta do que os anteriores, nos quais o iluminador recorreu à 

folha de ouro e às cores, predominando os azuis e vermelhos. 

Um pertence, no fl. 289v, restitui ao manuscrito parte da sua his-

tória e proveniência: “Ego Johanes Fabri recepi in solutum hunc librum cum 

quod alio volumina in quo sunt glo. C. et trium librorum instituta etiam autenticum 

pro xx libris. Datum die marcis post festum exaltacionis sancte crucis anno domini 

Mº CCCº xlviijº.”. 

São omissas quaisquer outras referências à origem e circulação do 

códice. Perguntamo-nos se ele não terá integrado o lote em que entra-

ram, nesta biblioteca, alguns outros manuscritos quatrocentistas com 

comentários jurídicos de João de Imola, Domingos de S. Geminiano 

e Francisco Zabarelle oriundos, estes, da antiga biblioteca episcopal de 

Carcassone. Na verdade, a citada referência a Jean Fabri pode respeitar, 

justamente, ao homónimo bispo de Carcassone, entre 1362 e 1370.  

Mais tardios, posto que com uma origem identificada e unitária, 

são os Mss. 721 a 724. Todos eles são escritos em papel e originários 

da biblioteca de D. Jean du Chastel, bispo de Carcassone, entre 1459 

Capital “P” iluminada nos 

textos de Justiniano (Cota 

Ms. 3155, f. 138) 

PERTENCES DOS MANUSCRITOS 

DE D. JEAN DU CHASTEL, 

Bispo de Carcassone 

Manuscrito Fólios Pertence

721 1 e 404

Ceste lecture de la premiere partie de Jmola sur le 

tiers des Decretales a este de fen messieur Jehan du 

Chastel evesque de Carcassone.

722 1 e 412v

Ceste lecture de Saint Geminiani sur la premiere 

partie du seziesme livre des Decretales a este de feu 

messieur Jehan du Chastel evesque de Carcassone.

723 2 e 317

Ceste lecture de Saint Geminiani sur le siziesme 

des Decretales et sur la seconde partie a este de feu 

messieur Jehan du Chastel evesque de Carcassone.

724 1 e 379v

Ceste lecture de Françoys de Zabarellis sur les 

Clementines a este de feu messieur Jehan du Chastel 

evesque de Carcassone.
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Portada de João de Imola (Cota Ms. 721, f. 2) Outro volume de Domenico de S. Geminiano (Cota Ms. 722, f. 2)

Rosto de Domenico de S. Geminiano (Cota Ms. 723, f. 2) Abertura do Comentário às Clementinas, de Francisco Zabarelle de Pádua (Cota Ms. 724, f. 1)
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e 1475. São os pertences lançados pelo notário Bertaudi, nos fólios de 

abertura e de fecho, que no-lo indicam categoricamente.

As cópias dos Mss. 721 a 723 foram realizadas entre os anos de 1460 

e 1470. De facto, à indicação do seu proprietário associa-se a cronologia 

da marca de água do papel dos mesmos (Briquet 14337), produzida em 

oficinas do sul da França grosso modo entre as décadas de 1450 e 1470. 

Duas marcas de água diferentes encontram-se no Ms. 724, mas a sua 

datação, tendo em atenção o registo do proprietário, não poderá ser 

muito diferente das anteriores.

As dimensões destes quatro cimélios são idênticas (285 x 390 mm). 

Mas a empaginação só coincide nos Mss. 721 a 723, de escrita gótica 

librária assaz angulosa. Também as coloridas iluminuras historiadas 

que abrem cada um desses três códices, adequadas aos conteúdos lec-

cionados em cada qual, se reportam a um cenário comum: a aula 

universitária, representada realística e naturalmente, onde o mestre, 

perante os alunos, ou algum escriba criado de rico escolar ausente, 

ouvem e tomam apontamento da leitura magistral.

A Leitura de João de Imola, falecido em Bolonha em 1436, do 

Ms. 721, corresponde ao comentário da primeira parte do terceiro 

livro das Decretais, como se afirma no explicit a fl. 404: “Explicit lectura 

excellentissimi doctoris D. Johannes de Ymo[la] legum et canonum summi professoris 

quaquidam lecturam super prima parte tercii libri Decratalium assignauti et ctª.” 

No Ms. 722, fl. 412v, expõe-se a leitura de Domenico de 

S. Geminiano, falecido em Bolonha um pouco antes de 1436, sobre 

o Livro Sexto das Decretais: “Et sic finis”, recorda-nos o cólofon ins-

crito, “huius libri secundi et per consequens tocius presentis voluminis Deo gratias 

quod compilauit dominus Dominicus de Sancto Germano decretorum excellentis-

simus professor super Sexto etc. Amen.” A última parte do comentário de 

Domenico de S. Geminiano sobre o Sexto encontra-se no Ms. 723,  

fl. 317: “¶ Et sic finis huius ultime partis lecture excellentissimi viri domini 

Dominici de Sancto Geminiano decretorum professoris super Sexto. Et persequens 

tocius eius operis. Deo gratias. Amen. ¶ Amen.”

O comentário às Clementinas, inserido no Ms. 724, pertence a 

Francisco Zabarelle de Pádua, feito cardeal florentino, em 1411, pelo 

antipapa João XXIII. Faleceu no decurso do Concílio de Constância, 

em 1417, em que assistia. A autoria do comentário está registada no 

cólofon do códice, a fl. 379v: “Explicit lecturis eximi doctoris domini Francisci 

de Zabarellis de Padua cardinalis florentinis super Clementinis. Deus sit benedictus in 

secula. Amen”. O copista, diferente do dos códices acima descritos, como 

desigual é também a iluminura inicial em que o “N” de N(ouum nichil est) 

surge apenas com decoração floral, não resiste a identificar-se, em dís-

tico final, ainda que de forma sugerida: “¶ Si tu scriptoris nomine agnoscere 

velius ut tibi sit primum, ba, medium nusque, supremum” (fl. 379v).

Comentário jurídico e não tratado teológico ao De Trinitate de 

Santo Agostinho, como erradamente chegou a ser identificado, é o 

Ms. 727, obra de Mestre Geraldo de Siena, da Ordem dos Eremitas 

de Santo Agostinho. O cólofon, no fl. 186v, é muito claro: “Explicit 

primus sententiarii editus a fratre Giraldo de Senis sacre pagine egregie professo-

re ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini.” Mestre Geraldo de Siena 

faleceu por volta de 1336, tendo escrito alguns tratados legais nomea-

damente um De prescriptione et usucapione, De usuris montibus pietatis e um 

Ad Clementinas, tit. De hereticis.

Este Ms. 727 é cópia de meados de Quatrocentos, contendo 185 

folhas em papel e um bifólio (fls. 1 e 12) em pergaminho, medindo 230 

por 327 mm, a duas colunas, de cinquenta e duas linhas escritas cada 

uma. Um pertence, muito riscado para impedir a devida identificação 

por parte de leitores futuros, no rodapé do fl. 1, parece indicar algo 

como “Pertinet ad Ecclesia Sancte Marie Conimbri”. Mas é uma leitura du-

vidosa. Uma outra anotação na mesma página, em letra quinhentista, 

na cabeceira, revela revisão censória do manuscrito: “Magister Gerardus 

de Sens. Non prohibetur. Siquid tantum inter legendum occurerit vel contra fidem 

aut bonos mores admoneatur librorum corrector.”

Comentário de Mestre Geraldo de Siena (Cota Ms. 727, f. 1)
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OFÍCIO E LITURGIA

Sob a cota Ms. 893 encontramos um Colectário Cisterciense. 

Em pergaminho, medindo 167 x 235 mm, possui 104 fólios em 16 ca-

dernos de pergaminho. Foi um manuscrito sujeito a um uso muito in-

tensivo e prolongado, facto que deixou vestígios bem visíveis nas suas 

páginas, por vezes muito sujas, danificadas e suturadas. Abre com um 

calendário em que se regista, por exemplo, a festa de São Francisco 

(†1231) e a da dedicação da igreja, que sabemos ser a de Alcobaça, 

acontecimento que teve lugar justamente em 20 de Outubro de 1252 

como se pode verificar pela consulta dos calendários litúrgicos dos 

códices desta biblioteca abacial. 

Pertenceu a uma das comunidades cisterciences masculinas, 

talvez da região de Coimbra, sendo de admitir as hipóteses de 

São Paulo de Almaziva e, depois, do Colégio do Espírito Santo ou de 

São Bernardo, de onde poderá ter recolhido à Universidade. As fes-

tas paulinas recebem três referências destacadas neste manuscrito: 

a da Conversão de São Paulo, a 23 de Janeiro, com ofício de 12 

lições, a de São Pedro e São Paulo, a 29 de Junho e a “Commemoratio 

Sancti Pauli”, a 30 desse mês. Da origem cisterciense do códice não 

podem restar dúvidas, dado número de comemorações relativas 

aos monges bernardos: Comemoração dos bispos e abades “ordinis 

nostris” (11 de Janeiro), São Bento (21 de Março), São Roberto (29 

de Abril), com 12 lições, “Anniversarium omni personarum ordinis nostris” 

(18 ou 19 de Maio), São Bernardo (10 de Agosto) e a da “Dedicatio

ecclesie”, de 12 lições (20 de Outubro).

As colectas estão distribuídas pelo calendário litúrgico comum. 

Por mãos distintas da do escriba matricial, aparecem anotações mar-

ginais como as que remetem para os ofícios do Corpo de Deus (fl. 

33v), de São Tomás de Aquino (fl. 49), de São Pedro Mártir (fl. 53), de 

São Domingos (fl. 65v) e do rei São Luís (fl. 71), estes dois últimos com 

ofício “sicut de sancto Jeronimo”. Nos dois últimos fólios, em data mais 

tardia, foi inscrita nova relação de colectas mormente para a festa da 

“Conceptione Beate Marie” (fl. 102) e para os aniversários de finados, de 

tercenários defuntos, assim como pelo “fratribus defunctis congregationis”, 

“pro his qui in cimiteriis iacet”, “pro omnibus fidelibus defunctis”, finalizando 

com a antífona: “Spiritus Sanctus in te descende Maria ne timeas abebis in utero 

filium Dei. Alleluya.” 

Sucede, ainda no fl. 104v, uma explicação em português para o 

cálculo das Quatro Têmporas. Já no fl. 90 ficara um diagrama para 

o cálculo das festas litúrgicas desde as Oitavas de Pentecostes até ao 

Advento. O carácter prestável do manuscrito e a sua origem em scrip-

torium cisterciense explicam a simplicidade dos adornos, sem prejuízo 

do cuidado tido na ornamentação de algumas iniciais como seja a 

letra maiúscula “D”, da colecta de Domingo de Páscoa, mais orna-

mentada, de azul e vermelho, do que as demais, assim acentuando a 

relevância cristã da festa da Ressurreição de Cristo.

Mais tardio, certamente do século xiv, é o códice da Vita Patrum 

Heremitarum (Cofre 23), originário do antigo convento de monjas domi-

nicanas de São Luís de Poissy (“Jste liber est sororum ecclesiae beati Ludovici 

de Pissiaco”, anotado, em letra quinhentista, como proveniente “Ex 

bibliotheca fratrum praedicatorum de Pissiaco”) de onde passou à “Livraria 

do Collegio de Santa Rita dos Agostinhos Descalços de Coimbra” (séc. XVIII) 

para, daí, entrar, em Agosto de 1859, na biblioteca da Universidade. 

Medindo 415 x 285 mm, possui 289 fólios de pergaminho em 25 ca-

dernos, de mise en page a duas colunas de 30 linhas escritas, notando-se 

os reclamos dos cadernos em numeração romana.

Recolhe duas obras. A de Santo Atanásio, De observantia monachorum 

(fls. 1 a 129) e as Adhortationes sanctorum patrum perfectiones monachorum quas 

de greco in latinum transtulit beatus Jeronimus (fls. 129-289). No fl. 249v faz-

se o reparo: “Husque huc de greco in latinum transtulit Pelagius diaconus ecclesie 

Romane et ab hinc deorsum Iohannes subdyaconus”. A abundante iluminação 

do manuscrito é distinta nos dois livros. O primeiro, de Santo Atanásio, 

Colectário cisterciense (Cota Ms. 893, f. 90) 
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glosa letras iniciais pintadas com temáticas vegetalistas, em estilo pari-

sino gótico, abundando as letras decoradas a azul e folha de outro, com 

ramagens de espinhos. No segundo livro, de São Jerónimo, a decoração 

é mais simples dando preferência aos jogos de filigranas góticas.

O uso do manuscrito pela comunidade monástica de origem ates-

ta-se pelas indicações nas margens das horas e ofícios em que se pro-

cedia à leitura de passos deste manuscrito. A sua entrada em Portugal 

deverá ter acontecido apenas depois da Revolução Francesa de 1789. 

Na Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa encontra-se um 

Leccionário do uso dominicano, da mesma época e também ele pro-

veniente do referido mosteiro de monjas dominicanas da cidade de 

Poissy, perto de Paris (msv, 1).

CONTROVÉRSIA ANTIJUDAICA

Constitui o Ms. 720, com 314 fólios de pergaminho em 33 ca-

dernos e as dimensões de 416 x 291 mm, o tratado antijudaico do 

dominicano Frei Raimundo Martí vulgarmente intitulado Pugio fidei, 

mas, de facto, com o longo título Pugionem christianorum ad impiorum per-

fidiam jugulandam set maxime Judeorum. Uma anotação no fl. 1 esclarece: 

“Auctor huius libri non est Sanctus Raymundus, sed alter Raymundus Martinus 

etiam Catelanus et eiusdem Ordinis Predicatorum ut constat ex Procheti Victoria.” 

Trata-se de um comentário apologético cristão sobre o Talmud, com 

vista a refutar as objecções dos rabínicos hebraicos ao reconhecimento 

do Messias. Possui anotações, no fl. 1, em língua espanhola e em letra 

quinhentista, indicador de que também a sua entrada na Biblioteca 

Geral deve ser tardia. 

O texto é bilingue, latino e hebraico, mantendo os planos da encader-

nação primitiva do século xv. As iniciais são ornamentadas de filigrana, 

bicolores (azul e vermelho) com os caldeirões dos parágrafos alternada-

mente nas mesmas cores. Toda a estrutura de cópia e de decoração faz 

jus à matriz dominicana de onde é proveniente: a erudição teológica, o 

domínio do hebraico, a clareza da empaginação para comentário latino 

sobre texto hebraico, a austeridade funcional da decoração. 

A BÍBLIA HEBRAICA

O respeitável hebraista M. Kayserling, segundo testemunho do 

não menos erudito Doutor Mendes dos Remédios, classificou, já em 

1903, a Bíblia Hebraica da Universidade de Coimbra como “un vérita-

ble trésor bibliographique”. É um códice em pergaminho com o texto 

bíblico próprio da tradição massorética mosaica. O manuscrito foi 

adquirido na Holanda, pelo Doutor Manuel Pedro de Mello, lente da 

então Faculdade de Matemática, tendo sido confiada, para estudo, a 

uma comissão de teólogos presidida por Frei Domingos de Carvalho, 

lente de Teologia, jubilado no ano de 1822. Em 1857, este códice 

recolheu à biblioteca da Universidade. 

A Bíblia possui alguns apontamentos biográficos anotando cer-

tos nascimentos e a morte de Samuel Costa e a de Sincha, mulher do 

possuidor do valioso códice, ambas em 1557. O estudo minucioso que 

lhe dedicou Mendes dos Remédios permite concluir tratar-se de ma-

nuscrito copiado em oficina judaica de Lisboa, no século xv, aceitan-

do-se o ano de 1429 como referência, podendo ter pertencido a Isaac 

Abravanel, falecido em Veneza em 1509 e, depois, a um dos seus filhos, 

José Abravanel (†1552). O texto massorético com que abre esta Bíblia 

remete à tradição comentarista hebraica sefardita pleno-medieval.

É manuscrito com encadernação primitiva, de planos de tábua 

cobertos de couro gravado a folha de ouro com temas florais. Tem 385 

fólios de pergaminho velino de excelente qualidade, de dimensões sin-

gelas, medindo 277 mm de altura por 216 mm de largo, sendo escrito 

a três colunas, excepto entre os fls. 310v e 350, que são apenas duas, 

Uma folha inicial da bíblia hebraica (Cota Cofre 1, f. 2v.)

(pág. seguinte) Pugio fidei de Fr. Raimundo Martí (Cota Ms. 720, f. 2)
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voltando a três a partir do fl. 350v. Os seus primeiros fólios abrem com 

elegantíssima ornamentação geométrica micrografada, numa escrita 

hebraica regular e quadrada, de modelo hispânico. O cânone deco-

rativo deste manuscrito é, significativamente, bastante mais contido 

do que os de outras Bíblias hebraicas hispânicas, nas quais surge uma 

iconografia figurativa que privilegia temas judaicos simbólicos tão im-

portantes como a menorah (candelabro de sete braços), com ou sem o 

Templo associado e, ainda, a lulav (ramo de palmeira), o etrog (cidra), a 

porta da inscrição ou as moedas de Bar Kokhba.

Esta valiosa Bíblia contém os seguintes livros hebraicos:

[Tora - Lei] Génesis, fl. 7-32; Êxodo, fl. 32-53v; Levítico, fl. 53v-68; 

Números, fl. 68-88v; Deuteronómio, fl. 88v-108.

[Nabiim - Profetas] Josué, fl. 109-121; Juízes, fl. 121v-144v; Samuel, 

fl. 134v-165; Reis, fl. 165-197; Isaías, fl. 198-216; Jeremias, fl. 216v-262; 

Ezequiel, fl. 242-263v; Oseias, fl. 263v-266v; Joel, fl. 266v-267v; Amós, 

fl. 268v-279v; Abdias, fl. 270; Jonas, fl. 270-271; Miqueias, fl. 271-272v; 

Nahum, fl. 272v-273; Habacuc, fl. 273v-274; Sofonias, fl. 274-275; 

Ageu, fl. 275-275v; Zacarias, fl. 275v-279; Malaquias, fl. 279v; 

[Ketouvim - Escritos] Crónicas, fl. 281v-310v; Salmos, fl. 311-334v; 

Provérbios, fl. 334-341v; Job, fl. 341v-350v; Daniel, fl. 350v-357v; 

Cântico dos Cânticos, fl. 359-369v; Eclesiastes, fl. 360v-365v; Ester, fl. 

365v-369; Esdras, fl. 369v-374; Neemias (II Esdras), fls. 374-380v.

VIRGÍLIO

O comentário de Mauro Sérvio Honorato (séc. iv–v d.C.), In 

Vergilii opera, aparece no Ms. 1102. É um códice escrito em papel, com 

296 fólios, a uma só coluna. A folha de rosto é iluminada à maneira 

florentina, com uma tarja de suave colorido que se estende pelas mar-

gens de cabeceira, dorsal e de rodapé. Nesta surge um tondo verde 

com um brasão heráldico alusivo ao encomendante. A capital inicial, 

um “V” de V(irgilivs).

Contém o texto de Sérvio sobre as Geórgicas de Virgílio, copiado, 

em 1457, por João Meruelt, clérigo da cidade de Munster, da provín-

cia alemã da Vestefália, e o comentário de Sérvio aos doze livros da 

Eneida, em cópia feita, pelo copista referido, em 1458.

Todo o manuscrito se apresenta copiado numa bela letra huma-

nística itálica, dando testemunho do apreço pelas humaniores litterae na 

Alemanha Ocidental, assim como pela sua reprodução nesse espaço 

extrínseco à pátria virgiliana. 

Não faltam na Biblioteca Geral incunábulos preciosíssimos que 

presentificam, por ela, o humanismo europeu de Quatrocentos e de 

Quinhentos, mas os manuscritos humanísticos desse tempo são raros 

em Portugal. O Ms. 1102 é, justamente, um raro cimélio de origem 

alemã, da década em que Gutenberg inaugurou a sua arte da impri-

missão, facto que muito importa realçar pelo seu elevado significado 

histórico e cultural.  

FRAGMENTOS

São numerosos os fragmentos ou membra desiecta de antigos có-

dices membranáceos usados ora nas guardas e nos empastamentos 

das encadernações dos livros impressos, ora mesmo como capas de 

atilho em livros administrativos ou de outra natureza, existentes na 

Biblioteca Geral. Na secção de Manuscritos Musicais, por exemplo, 

interessa registar o glossário latino trecentista, com iniciais decoradas 

a azul e vermelho, do MM 48. Acções de reencadernação efectuadas 

sobre vários livros dos acervos de impressos da Biblioteca permitiram, 

ao longo do século xx, recuperar uma série assinalável de fragmentos 

e microfragmentos codicológicos em pergaminho. 

Na Caixa B, poderemos atribuir ao século xi os fragmentos 27, 29 

e 55 (fragmento do Novo Testamento), e à centúria imediata os núme-

ros 30 e 36. Na Caixa A, os fragmentos 2, 5 e 6 são de antigos missais 

impressos em caracteres góticos. Fragmentos de antigos manuscritos 

litúrgicos encontram-se sob os números 7 (Passionário ou Legendário; 

séc. xii), 13 (Colectário; séc. xii), 14 (Missal; séc. xii), 15 (Missal, com 

iluminura de tipologia crúzia; séc. xii), 17 (Calendário com o mês de 

Novembro; séc. xii), 26 (Evangeliário; séc. xii), 34 (Breviário; séc. xiii), 

28 e 29 (Epistolário; séc. xiii). São fragmentos de Bíblias undecentistas 

de grandes formato os n.ºs 3 e 4 (Livro dos Macabeus), 21 (não iden-

tificado) e 30 (Livro dos Reis). O fragmento n.º 22 pertenceu a um 

manuscrito bíblico já do séculos xiii ou inícios do xiv. Fragmentos de 

textos jurídicos encontram-se nos números 10, 11, 16 e 24, enquanto 

os n.ºs 23 e 25 apresentam comentários teológicos e tratados de ori-

gem universitária. 

O n.º 1 é um fragmento em português medieval, talvez de um con-

fessional, com doutrina acerca dos sete pecados, enquanto, no n.º 19, 

se vê um precioso fragmento em francês da matéria de Bretanha, e no 

n.º 12 um fragmento bíblico hebraico. O fragmento n.º 9 é um bifólio 

latino, trecentista, da Crónica Hispânica, de Lucas de Tuy, nele se lendo 

passos acerca da morte e sepultura de Afonso IX de Leão, falecido em 

Mérida, no ano de 1228, e ao rei D. Sancho II, de Portugal. Por seu 

turno, o n.º 12 é fragmento bíblico hebraico.

Os quatro bifólios reunidos sob o n.º 8 são dignos de nota. Num 

dos seus fólios surge o cólofon: Explicit <postilla> super evangelia domini-

calia quod conferitur Philippo de Monte Calerio ordinis fratrum minorum. Anno 

Domini Mº CCCº XXXº”. Filipe de Moncalieri foi um frade franciscano (pág. anterior) Comentário In Vergilii opera, de Mauro Sérvio Honorato (Cota Ms. 1102, f. 1)
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Fragmento de Missal com iluminura de tipologia crúzia (Cota Caixa B, no 15)

Fragmento da Cronica Hispanica de Lucas de Tuy (Cota Caixa B, no 9)

Colofon de obra sobre os Evangelhos Dominicais, de Fr. Filipe de Moncalieri (Cota 

Caixa B, no 8)

que ensinou em Pádua. Lente e pregador afamado, foi nomeado, em 

1336, pelo papa Bento XII, penitenciário de São Pedro de Roma. No 

exercício do seu magistério no studium de Pádua, Frei Filipe redigiu 

esta Postilla super Evangelia Domenicalis, obra sermonária destinada a lei-

tura na Quadragésima, tendo sido a redacção concluída no Domingo 

de Pentecostes de 1330. Foi obra de largo sucesso, sendo copiada, so-

bretudo em ambientes franciscanos, um pouco por toda a Europa.

MANUSCRITOS ILUMINADOS QUINHENTISTAS

A Biblioteca Geral oferece alguns outros manuscritos quinhen-

tistas valiosos, raros e historicamente relevantes: um livro de horas, 

datável de inícios do século XVI, um conjunto coerente de títulos in-

tegráveis no conhecido ciclo paleográfico português dito da “Leitura 

Nova” (caso dos forais manuelinos de Castelo Mendo e de Almada e 

do exemplar da Crónica de D. Afonso Henriques, de Duarte Galvão, 

do Livro Vermelho de D. Afonso V, do “códice” de Bastião Lopes e do 

das Tábuas de D. João de Castro), entre outros mais tardios, como o 

Crónica de D. Afonso Henriques, de Duarte Galvão (Cota Cofre 9) 
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Ritual do Baptismo, oriundo da Sé coimbrã, contando-se, finalmente, 

no filantrópico legado do visconde da Trindade, um armorial e três 

belas cartas espanholas de fidalguia. Destas obras mais tardias, encon-

trar-se-ão algumas ilustrações nas páginas seguintes.
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Nesta iluminura da “Apresentação do Menino Jesus no Templo” a jovem em trajos 

renascentistas (a encomendante?) não deixa dúvidas sobre a datação quinhentista deste 

Livro de Horas, de 1502 ou 1513 (Cota Cofre 13)

Imagem de um curioso manuscrito astronómico e astrológico, de 1593, intitulado Livro 

das lembranças dos planetas... (Cota Ms. 440)

Q iluminado do Ritual do Baptismo da Sé de Coimbra (Cota Ms. 1099)

Página inicial do Livro vermelho (Cota Cofre 21)
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Cópia manuscrita (ou o original?) do Tesouro da Nobreza de Portugal de Fr. Manuel de Santo António, ca. 1750 (Cota V.T.-19-9-11, fol. 3)
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Um armorial poético, obra inédita, escrita no Oriente por D. João Ribeiro Gaio, bispo de Malaca (Cota V.T.-19-8-27)

Três cartas espanholas de fidalguia [Cota V.T.- 19-8-24 a 26 (e as quatro páginas seguintes)]
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o núcleo mais antigo de obras impressas constituído pe-

los denominados incunábulos, ou seja, as obras impres-

sas de meados do século XV até 1500 inclusive, possui a 

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra um valioso 

conjunto que abarca cerca de 210 espécies. No ponto de vista tipo-

gráfico, estas obras apresentam aspectos muito variados, consoante o 

grau de “tecnologia” (assim diríamos hoje, volvidos 500 anos) que os 

impressores dominavam ou o género de textos que versavam. A imi-

tação voluntária e explícita dos caracteres manuscritos, de tal modo 

que chega a confundir-se com aqueles, e a que as iniciais capitais e 

letrinas feitas à mão emprestam um carácter festivo, destinava-se, nos 

primórdios da arte da imprimissão, a não “chocar” os olhos dos lei-

tores habituados ao texto laboriosamente copiado com o cálamo ou 

a pena e que, pela sua individualização, criava verdadeiras obras-pri-

mas, impossíveis de imitar. Vem a propósito lembrar que os modelos 

de que estes artífices lançavam mão eram os modelos manuscritos, daí 

que não nos surpreenda que os ornamentos filigranados e mesmo his-

toriados que se entrelaçam nas capitulares sigam em tudo os cânones 

estéticos das obras manuscritas.

Contudo, o novo tipo redondo ou romano – designação que 

perdura até hoje – foi-se a pouco e pouco impondo ao tipo gótico, 

trazido que foi pelos ventos do Renascimento a que as capitulares 

igualmente impressas emprestam um cunho mais moderno. No que 

toca à disposição do texto, vai começar a processar-se um abandono 

progressivo da distribuição a duas colunas para a ocupação plena da 

página, a uma só medida. Todavia, não pode dizer-se que a primi-

tiva imposição a duas colunas fosse definitivamente posta de parte, 

uma vez que ela vai ser esporadicamente usada, mesmo no sécu-

lo seguinte, reservando-se, contudo, a obras como os Flos Sanctorum 

ou crónicas, tanto de carácter religioso como laico. O título, neste 

tipo de obras, poderá deduzir-se do incipit, ou seja, das primeiras 

palavras do texto, ou ainda ser revelado no cólofon, quando o im-

pressor, no fecho da obra, nos informa da cidade e oficina em que a 

terminou, referindo frequentemente o nome do santo do dia, quase 

se tornando audível o suspiro de alívio que acompanha o remate 

de tão ingente tarefa. Também aqui há uma semelhança total com 

o desabafo do calígrafo que por vezes solicitava a compreensão e 

apelava a uma prece do “benévolo leitor”, ao terminar a sua penosa 

tarefa de cópia. O aparecimento tímido, a princípio, de uma página 

de rosto ainda muito despojada, apenas com o nome do autor ou o 

título abreviado da obra, vai ser acompanhado por outros elementos 

como a introdução de um título corrente e da foliação. Mas, nos 

cerca de cinquenta anos que medeiam entre o alvor da arte tipo-

gráfica e o início de Quinhentos, a impressão vai-se aperfeiçoando 

e daí que a partir de certa altura comecemos a deparar-nos com 

uma página de rosto autónoma, bem definida, com um enquadra-

mento ornamental equilibrado e por vezes – no caso de obras onde 

se procura uma afirmação de poder – o próprio escudo de armas 

reais. Um elemento adicional irá em breve juntar-se a este conjunto, 

estabelecendo definitivamente a sua função de timbre de fabrico, a 

chamada marca tipográfica; de início ela oscila entre a página de 

rosto e o cólofon mas, cada vez mais sofisticada e elaborada, virá a 

ocupar o seu lugar próprio na página nobre, onde passa a funcionar 

simultaneamente como elemento decorativo de grande valia.

Após esta breve introdução, é tempo de destacar algumas das pe-

ças que constituem o precioso núcleo tipográfico constituído pelos in-

cunábulos da Biblioteca Geral. Antes de mais é de sublinhar que nesta 

biblioteca existem peças provenientes de vários núcleos: os que foram 

sendo coleccionados ao longo dos séculos e que faziam parte da Livra-

ria da Universidade, num total de 195 espécies (englobando também 

os de vários colégios como o Real Colégio de São Pedro, o de São 

Paulo, o de São João Evangelista e outros) e 15 outros provenientes 

da colecção particular doada à Biblioteca Geral em 1972 por legado 

testamentário do Visconde da Trindade, Alberto Navarro. 

De todo o conjunto não pode deixar de referir-se, em primeiro lugar, 

a edição da Bíblia das 48 linhas saída dos prelos de Johann Füst e Pieter 

Schöffer, os dois sócios de Gutenberg, que a deram a lume em Mogún-

cia no ano de 1462. Trata-se de um belíssimo exemplar, completo, com 

Tipografia Quatrocentista e Quinhentista
Maria da Graça Pericão

Bibliotecária da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Docente de Livro Antigo       

A caixa romântica contendo o exemplar impresso em Colónia (1559) da Historia de 

menina e moça (Cota RB 32-5)

D
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uma magnífica ornamentação filigranada na inicial capital do vol. 1, 

revestido por uma encadernação do século xviii; raramente conhece-

mos algo acerca da proveniência das peças descritas, mas sabe-se que 

este exemplar foi adquirido em 25 de Maio de 1796 por 680 mil réis, 

segundo Mendes dos Remédios.1 Existem ainda outros oito exemplares 

de Bíblias latinas neste acervo, impressas em lugares tão diversos como 

Nuremberga, Veneza, Estrasburgo, Lyon e Basileia, centros impres-

sórios quatrocentistas do maior relevo. Dos prelos do referido Pieter 

Schöffer, datada de 1473, saiu igualmente uma outra obra-prima, o De 

Civitate Dei de Santo Agostinho, de que de resto existem ainda outras 

obras, vindas a lume nas cidades de Veneza, Pádua e Estrasburgo.

O acervo contempla muitas e variadas obras de diversa índole; 

contudo é de salientar que os assuntos versados não são muito nume-

rosos, oscilando entre as obras de carácter religioso, Teologia Dog-

mática e Moral, Sagrada Escritura, Direito Canónico, Direito Civil, 

Lógica, Medicina, História, Gramática, Aritmética, Geometria, Mú-

sica e pouco mais. De carácter teológico podem referenciar-se algu-

mas obras de Antonino de Florença, São Boaventura, São Tomás de 

Aquino, Ludolfo de Saxónia, Voragine, entre outros. O Direito Ca-

nónico e Civil estão representados com obras de Andrea Barbazza, 

assim como de Bartolomeu Anglicus, Dino da Mugello e Graciano.

A Medicina é um dos temas mais presentes, com obras de Abul 

Hasan Ali, Avicena, Arduíno, Benedictus de Nursia, Joannes de 

Fogeda, Ugo Benzi (mais conhecido como Hugo Senensis), Joannes 

Anglicus, Mondino de Luzzi e Vasco de Taranta com um curiosíssimo 

Tractatus de epidemia et peste, de que existem dois exemplares: um de 

Basileia (detalhe ilustrado) e outro de Hagennaw (1497). Outra das 

áreas preferidas do estudo universitário é a Lógica e abundam as obras, 

não só de Aristóteles em variadas edições, mas também os comentários 

de outros autores às obras do Estagirita, tais como Egidio Colonna, 

Alberto de Saxónia, Dominicus de Flandria, Paolo Nicoletti, Geral-

dus Odonis e outros. Da Aritmética há obras da autoria de Boécio, 

Euclides e uma magnífica edição das obras de Pedro Hispano impres-

1 Cf. Anais das Bibliotecas e Arquivos. Lisboa, vol. 1 (1920), p. 90-91.

Primeira página da “Bíblia das 48 linhas”, impressa em Mogúncia, em 1462 

(Cota Cofre 24)

De civitate Dei de Santo Agostinho (Cota R-56-8)
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sa em 1486 em Reutling, com uma curiosa encadernação original.  

Da Cosmografia e Astronomia tratam Regiomontano e Ptolemeu.  

A História também está igualmente representada por Plínio, o Moço, e 

Garcia de Valera; destaque especial merece, contudo, uma notável co-

lecção da Historiarum adversus paganus de Paulo Orósio numa 1.ª edição 

de Augsburgo datada de 1471, uma 2.ª de Vicencia de 1475-1476, a 

4.ª de Veneza de 1483, a 7.ª e 8.ª, ambas de Veneza, datadas de 1499 

e 1500.2 Finalmente, é de assinalar a presença de dois incunábulos 

portugueses, um dos quais durante muito tempo considerado como 

o primeiro impresso português, a célebre Vita Christi com texto de

Ludolfo de Saxónia e, mesmo no limite da data, 1500, as Epistole e 

os Poemata do humanista Cataldo Sículo que viria a ser preceptor de

D. Jorge, o filho bastardo de D. João II. É igualmente de salientar a 

preciosa colecção de orações obedienciais entre as quais se destacam 

as de Duarte Galvão, Vasco Fernandes de Lucena e Garcia de Mene-

ses, algumas das quais pertencem ainda ao grupo dos incunábulos; es-

tes textos são, na sua maioria, cartas enviadas por D. Manuel I aos pa-

pas Júlio II e Leão X, com a intenção de relatar as conquistas asiáticas 

dos portugueses e assim obter de Roma o beneplácito indispensável. 

Este tipo de epístolas foi largamente difundido em várias línguas e 

impresso em diversas cidades europeias, celebrando sobretudo a con-

quista de Ceilão e Malaca.

Não é tarefa fácil destacar algumas preciosidades de entre os mi-

lhares de livros existentes numa biblioteca tão rica como a Biblioteca 

Geral da Universidade de Coimbra. De 1501 a 1600 poderemos 

salientar, de modo especial, a tipografia portuguesa que teve os seus 

expoentes máximos nas cidades de Lisboa e Coimbra onde a uni-

versidade se fixa definitivamente a partir de 1537, facto que veio a 

revelar-se um factor determinante no desenvolvimento da tipogra-

fia coimbrã, girando sobretudo ao redor dos Estudos Gerais. Caso 

curioso é o da conversão do scriptorium monástico do Mosteiro de 

Santa Cruz que até 1530 se dedicava à cópia manuscrita dos textos e 

que, mercê da orientação técnica de um impressor francês, Germão 

Galhardo, há alguns anos a trabalhar no país, adopta a “nova tec-

nologia”; data de 1532 o Livro das Constituições já impresso no próprio 

cenóbio, actividade que se manteve até 1577, ano da transferência 

dos prelos para São Vicente de Fora em Lisboa, mosteiro da mes-

ma Ordem. O Colégio das Artes, estabelecido em Coimbra a partir 

de 1548, teve também um papel importante na actividade editorial 

deste século, uma vez que, sob a sua égide, foram impressos nume-

rosos trabalhos de exegese sobre os principais textos de Aristóteles, 

denominados genericamente Commentarii, sobretudo os que incidem 

2 Para além destas edições quatrocentistas, reuniu ainda o Visconde da Trindade (a 

quem pertenceu todo este conjunto) as edições de Paris de 1510 e 1517 e as de Colónia 

de 1542, 1561 e 1582.

Textus omnium summularum, de Pedro Hispano, 1.ª página do texto e encadernação

(Cota V.T. 20-9-10)
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sobre a Lógica. A sua autoria, fruto do labor de vários estudiosos, 

os célebres Conimbricenses, marca um lugar de elite no mundo 

intelectual quinhentista coimbrão.

Não admira, contudo, que a capital tenha sido o centro impressório 

quinhentista por excelência, sobretudo no que toca a textos legislativos, 

crónicas, obras de liturgia, de devoção, de poesia, de parenética e de ou-

tra índole. No que toca aos primeiros, é de salientar uma vasta colecção 

de alvarás e leis avulsas impressas (ainda) em caracteres góticos, datadas 

do reinado de D. João III, algumas relativas a assuntos para nós hoje tão 

prosaicos como a que regulamenta o comprimento das espadas, o pão 

que se vende fiado, os trajes dos estudantes da Universidade de Coim-

bra ou os vestidos de seda e das pessoas que os podem usar...

De salientar que, a partir de meados deste século e com o esta-

belecimento, em Évora, da universidade orientada pela Companhia 

de Jesus, também aí se desenvolve um pólo de atracção cultural que 

traria consigo a necessidade de produção de textos, e o consequente 

aparecimento de uma apreciável actividade impressória.

De início, a tipografia portuguesa depende em grande parte da 

actividade de impressores oriundos dos Países Baixos – Lourenço de 

Anvers, os Craesbeeck –, de Espanha como André e Martim de Burgos, 

pai e filho, de França como Germão Galhardo (com uma actividade 

Pormenor de capitular do Tractatus de epidemia et peste (Basileae: Martinus Flach, ca. 

1474), de Vasco de Taranta (Cota V.T. 20-9-8, f. 1)

intensa apenas superada por João de Barreira), Hermão de Campos, 

Jacob Cromberger, João Blávio e João de Endem, estes quatro de ori-

gem germânica e alguns outros de nação italiana. A partir de certa 

altura, porém, emergem alguns talentos nacionais que porventura 

terão aprendido a arte com esses mestres estrangeiros, com é o caso 

de António Álvares, João e António de Barreira (pai e filho), António 

de Mariz e seu genro Diogo Gomes de Loureiro, António Gonçalves 

(que imprime Os Lusíadas em 1572), António Ribeiro, Francisco Cor-

reia, Luís Rodrigues, Manuel de Lira e muitos outros.

Como toda a biblioteca que se preza, na Biblioteca Geral da 

Universidade de Coimbra não poderia deixar de estar presente uma 

razoável camoneana, começando por uma 1ª edição de Os Lusíadas, 

seguida pela tradução de Benito Caldera publicada em Alcalá apenas 

oito anos depois (1580), e a de Manuel de Lira de 1597; quanto às 

Rimas, existem as edições de 1595 e 1598.

Página de rosto da Oração de obediência, edição de Milão, 1507-1508 (Cota V. T. 19-7-6)

Uma prensa tipográfica representada no rosto dos Quadragesimales sermones, de Santo 

António de Lisboa (Cota R-34-15)
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Encadernação e página de rosto do Libro da imparare giocchare 

scacchi, de Damião de Odemira (Cota V. T. 19-7-19)

O raríssimo Paesi novamente retrovati deu a conhecer à Europa os descobrimentos portugueses (Cota 

V. T. 19-7-17)
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Contudo, a tipografia estrangeira também está representada 

no acervo de que nos ocupamos, com magníficas impressões dos 

célebres prelos plantinianos de Antuérpia, de Lovaina, de Veneza 

com obras saídas das oficinas de Aldo Manuzio e descendentes e 

dos Giunta, dos impressores de Paris, Lyon, Estrasburgo, Bolonha, 

Roma, Genebra, Basileia, Frankfurt, Madrid, Salamanca e muitas 

outras cidades. Cabe aqui uma nota especial para fazer ressaltar o 

numeroso grupo de autores portugueses impressos em algumas das 

cidades acabadas de citar, para o que contribuía não só o intercâm-

bio cultural que tinha por base a troca de bolseiros e os contratos 

de docência de alguns teólogos e canonistas nas mais prestigiadas 

universidades europeias, mas também a hegemonia do latim. A ver-

dade é que esta língua, como veículo da cultura, não conhecia fron-

teiras no mundo erudito da época, o que a tornava num elemento 

privilegiado e facilitador da comunicação, não se colocando, assim, 

questões de tradução e ficando de parte os actuais problemas de 

direitos de autor. Caso exemplar do que acaba de dizer-se é a mag-

nífica colecção de obras de Damião de Góis impressas em Lovaina, 

Antuérpia, Veneza e Paris, a obra de Henrique Caiado Æglogæ et 

sylvæ et epigrammata  saída em Bolonha em 1501, os trabalhos de Aires 

Barbosa publicados em Salamanca, ou os Quadragesimales sermones de 

Santo António publicados em Paris em 1521. Facto interessante é o 

da publicação da História de menina e moça saída dos prelos de Arnold 

Birckman em Colónia em 1559. O caso mais curioso, porém, é o de 

Paulo Orósio, acima referido.

Da produção além-fronteiras poderão destacar-se alguns dos 

cimélios mais célebres em termos internacionais, mas com especial 

relevo para o estudo da História de Portugal não poderá deixar de re-

ferenciar-se a obra de Fracanzano Montalbodo Paesi novamente retrovati 

et novo mondo publicada em Vicenza em 1507 que refere a descoberta 

do Brasil pelos portugueses, e isto apenas sete anos após a chegada dos 

portugueses à terra dei papagali, como o autor lhe chama.

Aeglogae et sylvae et epigrammata de Henrique Caiado (Cota V. T. 19-7-1)
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Após estas breves linhas, permanece a noção de que ficam de fora 

(e por isso mesmo não esquecidas) numerosas obras de valia que gos-

taríamos de referenciar, pelo que esta amostra não substitui, de ne-

nhum modo, uma visita e uma observação real do espólio existente 

nesta biblioteca e do imenso caminho percorrido por esses exemplares 

legados pelos nossos maiores.

Um exemplar da Historiarum adversus paganos, de Paulo Orósio (Cota V. T. 20-9-2)
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Los Lusíadas, na tradução de Benito Caldera (Cota R-19-31)



BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

82



83

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra 

possui uma riquíssima colecção de jornais e revistas, 

fonte privilegiada de informação sobre a cultura, os 

avanços das ciências e das tecnologias, a vida quotidiana 

e a memória histórica do país.

São muitos os tesouros que a Biblioteca Geral guarda e põe à disposi-

ção dos leitores, tanto pela antiguidade ou raridade dos exemplares, como 

pelo valor do conteúdo que encerram ou a beleza das suas gravuras. 

Para este volume, seleccionámos títulos representativos dos mo-

mentos mais marcantes da história e da cultura nacional e, ao mesmo 

tempo, relevantes pelo papel e importância que tiveram na evolução 

da imprensa periódica portuguesa.

OS PRECURSORES

A imprensa periódica portuguesa tem os seus antecedentes nas fo-

lhas ocasionais que circulavam, desde os meados do século XVI, com a 

designação de relação, sucessos, novas, relato, notícia, carta, manifesto… Sem 

carácter de regularidade, apresentam notícias avulsas ou limitam-se a 

descrever um único acontecimento importante, nacional ou internacio-

nal. No entanto manifestam já algumas das características do jornalis-

mo: difusão pública de informação, actualidade, sensacionalismo.

A Biblioteca Geral possui um exemplar da segunda mais antiga fo-

lha noticiosa de que se tem conhecimento, intitulada Relação verdadeira 

dos trabalhos que o governador dom Fernando e Souto e certos fidalgos portugueses 

passaram no descobrimento da província da Flórida. Agora novamente feita por 

um fidalgo de Elvas. Foi impressa em Évora por André de Burgos, em

10 de Fevereiro de 1557 e nela se relata a participação de um grupo de 

nobres portugueses de Elvas na viagem de reconhecimento de regiões 

meridionais da América do Norte. A expedição foi comandada por 

D. Hernando de Sotto, governador da ilha de Cuba, filho de um escu-

deiro de Xerez de Badajoz que tinha ganho estatuto e fortuna após ter 

participado, com Hernando Pizzaro, na conquista do Perú.

Imprensa periódica portuguesa
Iuliana Filimon Barros Gonçalves

Bibliotecária da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

A

Pormenor do prelo dito do Galinha (de Manuel Bernardes Galinha, 1845), que serviu para 

imprimir O Observador e outros jornais da cidade e que se conserva no cárcere académico

A segunda mais antiga folha noticiosa portuguesa, impressa por André de Burgos, em 

Évora, em 10 de Fevereiro de 1557 (Cota R-14-3)
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Outras relações conhecidas datam do tempo do domínio filipino 

em Portugal. Salientamos as duas folhas noticiosas redigidas por 

Manuel Severim de Faria, doutor em teologia e cónego da Sé de 

Évora, grande humanista e economista seiscentista. Sob o título Re-

lação universal do que sucedeu em Portugal e mais províncias do Ocidente e 

Oriente…, a primeira, impressa em Lisboa por Geraldo da Vinha, em 

1626, refere-se a acontecimentos de Março de 1625 a Setembro de 

1626. A segunda, com acontecimentos de Março de 1626 até Agosto 

de 1627, foi impressa em Évora, em 1628, por Manuel de Carva-

lho. Muito tempo estas duas relações foram consideradas como o 

primeiro jornal português, mas sem fundamento, pois não reúnem 

as características fundamentais de periodicidade e continuidade ou 

encadeamento próprias do jornalismo. 

Durante as Guerras da Restauração, assiste-se a uma verdadeira 

proliferação de relatos de esclarecimento público sobre acontecimentos 

militares, que constituem uma forma jornalística de, em pequenos folhe-

tos, dar conta do que na guerra se passava em Portugal e no estrangeiro. 

Cheios de apelos exaltantes à consciência e ao sentimento de unidade 

nacional na luta contra o domínio espanhol, não raras vezes apresentam 

os factos de forma exagerada e favorável às armas portuguesas.

Muitos destes relatos saíram de oficinas tipográficas de Lisboa pela 

mão de notáveis impressores da época, tal como António Alvares, Jorge 

Rodrigues, Lourenço de Anvers, Manuel da Silva, António Craesbeeck 

de Melo, Domingos Lopes Rosa ou Henrique Valente de Oliveira. 

Do rico acervo existente na Biblioteca Geral, mencionamos a sé-

rie muito rara de quatro relações da autoria de Rui de Figueiredo de 

Alarcão, fronteiro-mor e governador das armas em Trás-os-Montes, 

que deu grandes provas de coragem e fidelidade à coroa na Guerra 

da Independência. Foram Impressas em Lisboa, no ano de 1641, na 

oficina tipográfica de Jorge Rodrigues, com a excepção da segunda, 

impressa na oficina de Manuel da Silva:

Relação do sucesso que Rui de Figueiredo fronteiro da arraia de Trás-os-Montes 

teve na entrada que fez no reino de Galiza.  

Segunda relação verdadeira de alguns sucessos venturosos que teve Rui 

de Figueiredo fronteiro mor da vila de Chaves, na entrada que fez, e ordenou em alguns 

lugares do reino de Galiza, nos últimos dias de Agosto até se recolher à dita vila… 

Terceira relação do sucesso, que teve Rui de Figueiredo de Alarcão nas fronteiras 

de Chaves Montalegre e Monforte, segunda feira, nove do mês de Setembro de 1641 

de que é general, e fronteiro mor, tirada da carta, que escreveu a Sua Majestade. 

Quarta relação verdadeira da vitória, que o fronteiro mor de Trás-os-Montes 

Rui de Figueiredo de Alarcão houve na sua fronteira, cinco léguas de Miranda, em 

Brandelhanes terra de Castela, em que por sua ordem se achou com ele Pedro de 

Mello capitão mor de Miranda…

Impressas em papel grosseiro e sem página de rosto especial, com 

excepção da última, as primeiras três relações ocupam oito páginas, a 

quarta seis páginas. O texto apresenta-se em caracteres redondos e itá-

licos de vários corpos e ornamentado com uma letra inicial de desenho 

de fantasia. Somente a primeira relação tem as licenças discriminadas. 
Outras publicações consideradas antecedentes da imprensa peri-

ódica são os almanaques, os chamados reportórios dos tempos, os calendários 

perpétuos, os prognósticos e os diários eclesiásticos. Fornecem informações 

sobre astros e signos e a divisão do tempo, relação dos dias santos e 

das festas móveis, registando saberes sobre o mundo e conselhos prá-

ticos. Tendo carácter esporádico, não se pode falar em regularidade 

ou periodicidade no caso destas publicações, mas são os precursores 

dos almanaques que nos séculos seguintes conhecerão uma verdadei-

ra proliferação e desenvolvimento. No século XIX, escritores como

Ramalho Ortigão e Eça de Queirós, entre outros, darão o seu contri-

buto literário a este tipo de publicações.

Citamos da colecção da Biblioteca Geral a edição de Veneza, im-

pressa em 1502 por Petrus Liechtenstein, do Almanach perpetuum… nu-

per emedatu omniu motuum cum additionib in eo factis tenens complementum… de 

Abraão Zacuto, judeu natural de Salamanca, matemático e historia-

dor, célebre astrónomo de D. João II e de D. Manuel. Originalmente 

escrito em hebreu, entre 1473 e 1478, quando o autor ainda era pro-

fessor na Universidade de Salamanca, foi traduzido em latim pelo seu 

discípulo José Vizinho e impresso pela primeira vez em Leiria, em 

1496. Nos aproximadamente seis anos que viveu em Portugal, Zacu-

to prestou à causa náutica portuguesa relevantes serviços. As tábuas 

astronómicas para os anos de 1497 a 1500 constantes no Almanaque e 

que, juntamente com o seu astrolábio melhorado de metal, foram uti-

lizadas por Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral nas suas viagens, 

constituíram a origem de todas as tábuas solares quadrienais calcula-

das em Portugal até à publicação das tábuas do Sol de Pedro Nunes.

Outro exemplo é a edição de 1563, impressa em Lisboa na tipo-

grafia da Viúva de Germão Galharde, do Reportório dos tempos em lingua-

gem portuguesa…, tradução do castelhano e adaptação para a realidade 

portuguesa, por Valentim Fernandes, do Reportório dos tempos de André 

de Ly. Editado pela primeira vez por Valentim Fernandes em 1518, 

teve tanto sucesso que foi reimpresso várias vezes ao longo do tempo. 

Mencionamos também a Cronografia ou reportório dos tempos, o 

mais copioso que até agora saiu a luz : conforme a nova reformação do Santo 

Padre Gregório XIII por André de Avelar, professor na Universidade de 

Coimbra e sucessor de Pedro Nunes na cátedra de Matemática. Im-

pressa em Lisboa por Jorge Rodrigues, em 1602, esta é a quarta edição, 

com alterações efectuadas pelo autor, do Reportório dos tempos publicado 

em Lisboa, em 1585, por Manoel de Lyra, e em que André de Avelar 

tinha descrito, em português, o novo calendário gregoriano. A Cronogra-

fia… fornece informações com carácter cultural e científico, bem como 
Última de série muito rara de quatro relações redigidas por Rui de Figueiredo de 

Alarcão, dando “novas” da Guerra da Independência (Cota V.T. 16-6-51)
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conhecimentos práticos aplicáveis, por exemplo, em medicina e agri-

cultura, e previsões utilizando métodos astrológicos e outros “sinais” 

para detectar terramotos, tempestades ou pestes. Contém muitas ta-

belas com horas planetárias, do ciclo solar, dos eclipses, das marés etc.

Entre os calendários que a Biblioteca Geral possui, dois são dos mais 

antigos conhecidos. Têm designação de calendário perpétuo, são escri-

tos em latim e foram impressos em Coimbra por António de Mariz, 

em 1581 e 1583, respectivamente. O primeiro é o Calendarium perpe-

tuum, triginta sex tabulis comprehensum : breuiario romano ex  decreto… Concilij 

Tridentini restituto, ac Pij V Pont. Max. iussu aedito…, o segundo é o Kalen-

darium gregorianum perpetuum. A edição de 1583 apresenta as correcções 

introduzidas pelo calendário gregoriano, tendo sido Portugal, a par de 

Itália, Espanha e Polónia, um dos primeiros países a adoptar o novo 

sistema decretado por bula do Papa Gregório XIII.

AS PRIMEIRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

O aparecimento das primeiras publicações periódicas propria-

mente ditas está relacionado com a época da Restauração e prende-se 

com o objectivo de criar uma corrente de opinião pública favorável à 

causa nacional.

De 1640 a 1668, desde a Aclamação de D. João IV como rei de 

Portugal até à assinatura do tratado de paz com Castela, vive-se um 

período de grande efervescência social e política. A incerteza e a ir-

regularidade das informações veiculadas através de folhas avulsas, de 

carácter panfletário, já não satisfazem as necessidades de um público 

cada vez mais interessado em acompanhar os acontecimentos em que 

o país estava envolvido.

Nasce assim a primeira publicação periódica propriamente 

dita, pois alia ao conteúdo noticioso o carácter de periodicidade e 

de continuidade. Trata-se da chamada Gazeta da Restauração, publi-

cação de propaganda e apoio à política brigantina, cujo primeiro 

número apresenta na página do rosto as armas reais portuguesas e 

o título Gazeta em que se relatam as novas todas, que houve nesta corte, e que 

vieram de várias partes no mês de Novembro de 1641. Saiu da oficina de 

Tábua astronómica da última página do Almanach perpetuum... do célebre astrónomo 

Abraão Zacuto, impresso em Veneza, em 1502 (Cota R-25-2)

Gravura do Livro IV da Chronographia ou Reportorio dos tempos... feito por André de Avelar 

(Lisboa: Jorge Rodrigues, 1602). Ilustra a influência dos signos e planetas sobre os vários 

órgãos do corpo (Cota R-13-35)

Um dos mais antigos calendários impressos em Portugal (Cota R-3-21)
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Lourenço de Anvers, em Lisboa, com todas as licenças necessárias 

e com privilégio Real concedido a Manuel de Galhegos, em No-

vembro de 1641. Teve periodicidade mensal e foi publicada, com 

interrupções, até Setembro de 1647. Numa linguagem concisa e 

directa, além de informações da guerra com Castela, algumas de 

última hora, publicava igualmente notícias e curiosidades do es-

trangeiro e anunciava acontecimentos da vida social como festas, 

casamentos, óbitos, crimes, etc.

A partir da segunda metade do século XVII surgem os cha-

mados Mercúrios, nome evocando o simbolismo do mensageiro dos 

deuses, à semelhança do que já acontecera em França e na Holan-

da. Têm um carácter noticioso, como a Gazeta, mas são diferen-

tes desta na medida em que manifestam um cariz eminentemente 

político. O mais importante é o Mercúrio português, com as novas da 

guerra entre Portugal e Castela. Seria o órgão oficioso da nova política 

que se iniciara após a entrega do governo pela Rainha Regente, D. 

Luísa de Gusmão, a D. Afonso VI, em 23 de Junho de 1662. Come-

çou a ser publicado em Janeiro de 1663, tendo como redactor, até 

Dezembro de 1666, António de Sousa Macedo, escritor, político e 

diplomata, nascido no Porto e formado em direito na Universidade 

de Coimbra. António de Sousa Macedo é considerado, por muitos, 

o primeiro jornalista português, pelo estilo directo e conciso de 

apresentação da informação e a capacidade de criar uma deseja-

da opinião pública. O primeiro número, impresso na oficina de 

Henrique Valente de Oliveira, ostenta uma gravura em madeira 

representando o escudo de armas reais portuguesas suportado por 

dois anjos e encimado por coroa. Foram publicados cinquenta e 

cinco números mensais e dois números extraordinários, até Julho 

de 1667. 

SÉCULO XVIII

No século XVIII, o jornalismo português ganha um maior incre-

mento, sobretudo na segunda metade do século, período marcado 

pela acção modernizadora do Marquês de Pombal.

Primeiro número da primeira publicação periódica propriamente dita, mais conhecida com 

o título genérico de Gazeta da Restauração (Cota Misc. 376)

Periódico de cariz político. O frontispício ostenta uma gravura em madeira com as 

armas reais portuguesas (Cota V.T.-16-10-19)  
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Como todas as outras publicações, e à semelhança do que estava 

a acontecer na Europa, os periódicos estavam fortemente condicio-

nados pela apertada e rígida censura prévia imposta pelos poderes 

políticos e religiosos. 

A primeira publicação periódica setecentista é a Gazeta de Lisboa. 

Inicialmente um folheto de informação geral sobre acontecimentos 

do país e do estrangeiro, transformou-se no primeiro jornal oficial 

português, porta-voz dos sucessivos governos, tal como tinha aconte-

cido com a Gazette francesa, transformada pelo cardeal Richelieu em 

órgão oficial do Reino, ou a Oxford Gazette que ainda hoje se publica, 

com o título London Gazette, dedicada a informações sobre a realeza 

e a vida aristocrática inglesa. Iniciou a sua publicação, sob a redac-

ção de José Freire de Monterroio Mascarenhas, no dia 10 de Agosto 

de 1715, com o título Notícias do Estado e do Mundo para, uma sema-

na depois, no dia 17 de Agosto, mudar o título para Gazeta de Lisboa.

E assim ficou conhecida até 23 de Julho de 1833, quando aparece pela 

última vez com esse nome, apesar de, ao longo da sua vida, ter passa-

do por várias interrupções e ostentado diversos outros títulos: Gazeta 

de Lisboa Ocidental, Lisboa, Diário do Governo e Diário da Regência. Após 

essa data o jornal saiu com títulos como Crónica Constitucional de Lisboa, 

Gazeta Oficial do Governo, Diário do Governo, Diário de Lisboa, e, finalmente, 

a partir de 10 de Abril de 1976, com o título Diário da República, que 

se mantém até hoje.

As publicações periódicas editadas na segunda metade do século 

XVIII reflectem preocupações filosóficas, literárias, estéticas, académi-

cas e económicas próprias do pensamento iluminista, onde se enfatiza 

a razão e a ciência, remetendo o transcendental para segundo plano. 

Sendo a grande obsessão do reinado de D. José a eliminação de 

quaisquer obstáculos ao poder absoluto do rei, visto como “sobe-

rano, ungido de Deus Todo-Poderoso, imediato à sua divina omni-

potência” (citado da Dedução Cronológica e Analítica de 1767), os jor-

nais que vêem agora a luz não têm carácter abertamente político, 

limitando-se a apresentar prudentemente as notícias nacionais e os 

comentários aos acontecimentos mundiais, centrando-se na divulga-

ção de ideias e conhecimentos úteis e possuindo muitas vezes carác-

ter recreativo e de diversão.

Um exemplo disso será o semanário O Anónimo, repartido pelas sema-

nas, para divertimento, e utilidade do público. Fundado em Lisboa por Bento 

Morganti, nos seus 44 números publicados entre 1752 e 1754, o jornal 

procura promover as artes e as letras, dá notícias de novos inventos 

técnicos, estimula a curiosidade do leitor para o estudo das ciências e 

as suas aplicações práticas. Mostra a utilidade social do conhecimento 

e da técnica, veiculando a ideia de que só por meio da razão esclareci-

da seria possível erradicar da sociedade a ignorância e a superstição.

Outros exemplos são os dois semanários da responsabilidade de 

José Maragelo de Osan, pseudónimo de José Ângelo de Morais, pu-

blicados em Lisboa, entre 1759 e 1760: Palestra admirável, conversação 

proveitosa, e notícia universal do mundo e Semanas proveitosas ao vivente racional 

ou modos para curar a alma enferma. Este último integra duas partes: Os 

médicos perfeitos ou novo método de curar todas as enfermidades e O discípulo 

instruído pelos mestres mais sábios nos segredos naturais das ciências.

Na segunda metade do século XVIII surgem também as publica-

ções periódicas especializadas, tendo em conta o assunto dominante 

que abordam.

Uma das mais importantes é, ao mesmo tempo, a primeira revista 

literária portuguesa. Intitulada Gazeta literária ou notícia exacta dos prin-

cipais escritos modernos conforme a análise que deles fazem os melhores críticos e 

diaristas da Europa, iniciou a sua publicação em Julho de 1761. Dirigi-

da por Francisco Bernardo de Lima, considerado o primeiro crítico 

teatral português, foi publicada no Porto durante os primeiros treze 

números e, posteriormente, em Lisboa, até Junho de 1762 quando foi 

suspensa por alusões desfavoráveis à política do Marquês de Pombal. 

O objectivo da publicação, conforme resulta do Discurso Preliminar do 

número de abertura, era a divulgação de obras de reconhecido valor 

da literatura, artes e ciências publicadas na Europa, alargando o es-

paço à discussão pública do pensamento das Luzes. O confronto com 

a censura constituiu uma constante na vida da publicação. A Gazeta 

literária foi o primeiro jornal que defendia abertamente o fim da cen-

sura prévia e a liberdade da imprensa. Denunciando a falta de cultura 

dos censores e a simplicidade dos seus critérios, Bernardo de Lima 

contrapunha à censura o “tribunal” da opinião pública. 

A década de 70 foi marcada por dois acontecimentos importantes 

para o desenvolvimento da investigação científica e o aperfeiçoamen-

to do ensino das ciências em Portugal: a reforma pombalina da Uni-

versidade de Coimbra, em 1772, e a fundação da Academia Real das 

Ciências de Lisboa, em 1779.

O ano de 1779 foi também o ano de nascimento de uma publicação 

com carácter enciclopédico, ímpar para a divulgação da informação 

científica em Portugal: o Jornal enciclopédico dedicado à Rainha N. Senhora, 

e destinado para instrução geral, com a notícia dos novos descobrimentos em todas 

as ciências e artes. Fundado em Lisboa por Félix António Castrioto, em 

nome de uma sociedade de homens de letras, o seu primeiro número, 

datado de Julho de 1779, reduz-se ao Prospecto de um jornal enciclopédico…, 

sendo imediatamente suspenso. Reaparece nove anos depois, em 1788, 

e publica-se até 1793, com uma periodicidade mensal. Teve como 

colaboradores regulares personalidades notáveis do mundo académico, 

portugueses e brasileiros, como Manuel Joaquim Henriques de Paiva, 

médico e notável publicista, Francisco Luís Leal, professor régio de 

filosofia racional e moral, José da Costa e Sá, professor de gramática e 

latim, sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa, 

Bento José de Sousa Farinha, professor régio de filosofia e bibliotecário 

da Real Biblioteca da Ajuda, sócio da Academia Real das Ciências. 
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Obras representativas de cientistas como Domingos Vandelli, Avelar 

Brotero e Vicente Coelho da Silva Seabra eram destacadamente 

noticiadas nas páginas do Jornal enciclopédico. Nas páginas do jornal 

divulgava-se, também, o pensamento dos “génios do século” Voltaire, 

Rousseau, Diderot, d’Alembert, Condillac e A. Smith, com alusões a 

obras de circulação proibida de inclinação claramente liberal, o que 

acabou por levar ao encerramento da publicação, em Maio de 1793.

SÉCULOS XIX e XX

O século XIX está marcado pela enorme variedade de publicações 

periódicas: publicações em forma de cartas ou folhetos, almanaques, 

calendários e folhinhas, publicações de temática religiosa, cultural, li-

terária e científica, mas também históricas e políticas, de crítica social 

e humorísticas, oficiais e de legislação, de Sociedades e de Academias.

Preservando a mesma matriz enciclopedista de carácter científico 

do anteriormente citado Jornal enciclopédico, publicou-se, entre 1812 e 

1820, o Jornal de Coimbra. Foi impresso em Lisboa, na Impressão Ré-

gia, mas redigido em Coimbra sob a coordenação dos professores de 

medicina José Feliciano de Castilho, Ângelo Ferreira Dinis e Jerónimo 

Curioso exemplar com licenças manuscritas do semanário Palestra admirável, conversação proveitosa e notícia ... (Cota nº 5076, Misc. 308)

Periódico de divulgação de conhecimentos científicos das mais variadas áreas, eviden-

ciando uma cultura experimentalista e um saber utilitário (Cota RP-7-3)
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Joaquim de Figueiredo. Criado por Alvará de 24 de Outubro de 1812 

dos Governadores do Reino pós invasões napoleónicas, preocupa-

dos com a melhoria da saúde do povo, com o intuito de promover os 

conhecimentos e a pedagogia no domínio da medicina, na realida-

de tornou-se um órgão de divulgação de conhecimentos científicos 

e úteis das mais diversas áreas temáticas, aliando a vertente recrea-

tiva com veleidades literárias e preceitos morais. Nele colaboraram

homens distintos em letras e ciências da Universidade de Coimbra e 

da Academia Real das Ciências de Lisboa.

Marco na história do jornalismo é o aparecimento do primeiro 

quotidiano português. Trata-se do Diário lisbonense. Sob a redacção de 

Estêvão Brocard e impresso em Lisboa, na Impressão Régia, o primeiro 

número saiu a 1 de Maio de 1809 e o último no dia 31 de Maio de 1813.

Na primeira metade do século, a imprensa periódica reflecte 

essencialmente os acontecimentos políticos do tempo das invasões 

napoleónicas, do período de permanência da Corte Portuguesa no 

Brasil, do movimento liberal e da guerra civil.

Durante as invasões francesas, assiste-se ao aparecimento de inú-

meros periódicos com carácter abertamente político e de combate, de 

defesa das posições nacionais e de protesto contra os invasores. Surge, 

nesse contexto, em 11 de Julho de 1808 e por despacho reitoral, o 

jornal Minerva lusitana, o primeiro jornal conimbricense. Num espírito 

cheio de patriotismo, nele foram dadas notícias das operações milita-

res e da insurreição contra o exército de Junot, à qual Coimbra ade-

riu em 23 de Junho de 1808. Sob a redacção de Joaquim Navarro de 

Andrade e Luís Coração de Maria, foram publicados, na Real Impren-

sa da Universidade, 173 números diários e 9 suplementos durante o 

período de 11 de Julho de 1808 a 29 de Dezembro de 1809 e de 15 de 

Maio de 1811 a 6 de Julho do mesmo ano. Devido ao grande interesse 

que suscitaram, muitos números foram reimpressos repetidas vezes.

Outros jornais como a Gazeta do Rossio (Lisboa, 1808-1809), O La-

garde português (Lisboa, 21 Nov. - 19 Dez. 1808) ou O telégrafo português ou 

gazeta para depois de jantar (Lisboa, Dez. 1808 – 31 Dez. 1814) têm um 

carácter satírico, adoptando a ironia e a mordacidade fina como arma 

contra o inimigo francês.

Entretanto, no jornalismo praticado por emigrados políticos no 

estrangeiro, principalmente na Inglaterra, assiste-se a fortes ataques 

ao “Portugal velho” e a uma intensa campanha de difusão de ideais 

liberais. Assim, no Correio brasiliense ou Armazém literário (Londres, Jun. 

1808 - Dez. 1822) editado por Hipólito José da Costa, o notável jor-

nalista brasileiro defendia abertamente a monarquia constitucional 

e manifestava-se contra a escravidão, as ditaduras, a Inquisição, os 

poderes da Igreja, a censura. Mais tarde defendeu a emancipação 

do Brasil. A mesma orientação tiveram jornais como O investigador 

português em Inglaterra (Londres, Jul. 1811- Fev. 1819), sob a redacção 

de José Liberato Freire de Carvalho, a partir de Janeiro de 1814, e 

A primeira revista literária portuguesa. Dedicava-se à di-

vulgação de obras do domínio da literatura, das artes e do 

pensamento filosófico iluminista (Cota 10-15-23-31)  

Génio constitucional, diário portuense, símbolo da im-

prensa liberal de 1820 (Cota RP-7-6)

Minerva lusitana, o primeiro jornal conimbricense. Di-

vulga notícias sobre as operações militares contra o 

exército napoleónico (Cota 10-5-26-1)
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O campeão português ou o amigo do rei e do povo (Londres, 1 Jul. 1819 – 16 

Jun. 1821), do mesmo José Liberato. Apesar de proibidas em Por-

tugal, estas publicações entravam clandestinamente no país e eram 

avidamente lidas, contribuindo para a formação de uma opinião pú-

blica favorável a uma nova ordem e para a preparação ideológica da 

Revolução de 1820.

O triunfo da Revolução de 1820 deu origem à primeira lei da 

liberdade da imprensa, o que teve como reacção a grande prolifera-

ção de periódicos políticos. No tumulto das lutas liberais, a imprensa 

periódica é utilizada como veículo ideológico e político. Nasce em 

Portugal o jornalismo de opinião. 

Um dos jornais mais lidos desse tempo, talvez pelo seu conteúdo 

ultraliberal, era o Astro da Lusitânia (Lisboa : Oficina de J.F.M. de 

Campos, 30 Out. 1820 – 15 Abr. 1823) redigido por Joaquim Maria 

Alves Sinval. Outros periódicos são também bons exemplos da lite-

ratura de circunstância e de combate do período vintista, tal como 

o diário O Patriota (Lisboa : Nova Imp. da Viúva Neves,  27 Set. 

1820 – 17 Dez. 1821), o semanário O campeão português em Lisboa (Lis-

boa: Tip. Rollandiana, 6 Abr. 1822 – 31 Maio 1823) de José Libe-

rato Freire de Carvalho, ou o Diário do Governo (Lisboa: Imp. Régia,

16 Set. 1820 – 4 Jun. 1823).

No Porto, o diário Génio constitucional (Vª Alvarez e Filhos, 2 Out. 

- 30 Dez. 1820), editado por Alfredo Braga e António Luís de Abreu, 

exerceu importante intervenção cultural e política, sendo um verda-

deiro símbolo da imprensa liberal. Junto ao título, apresenta como 

epígrafe um excerto do Cours de Politique de Benjamin Constant e uma 

gravura representando um pequeno génio da fama com a sua trom-

beta e o facho de luz, anunciador da nova realidade política expressa 

na palavra Constituição.

Em Coimbra, o jornalismo liberal estudantil acompanhou de for-

ma crítica os principais acontecimentos, utilizando uma linguagem 

manifestamente contundente e exprimindo um pensamento político 

mais radical por oposição aos “falsos liberais”. Destacamos da colec-

ção da Biblioteca Geral a publicação mensal O cidadão literato (Lisboa, 

depois Coimbra, Jan. - Abr. 1821) e os semanários o Censor provincia-

no (Imprensa da Universidade, 7 Dez. 1822 - 22 Fev. 1823), Minerva 

constitucional (Nova Imprensa da Rua dos Coutinhos, 22 Fev.- 10 Maio 

1823), redigido na cadeia académica pelo estudante José Joaquim de 

Almeida Moura Coutinho, preso por ser “promotor de tumultos e 

conflitos”, O publícola (Tip. da Rua dos Coutinhos, 15 – 29 Maio, 1823) 

e O amigo do povo (Tip. Nova, 3  - 24 Maio, 1823). Nestas publicações os 

estudantes redactores revelam o inconformismo, o criticismo e o com-

bate reformista contra o clero (exemplo de despotismo obscurantista), 

a organização judicial, a arbitrariedade dos magistrados e a institui-

ção universitária, que consideram retrógrada. Defendem um libera-

lismo democratizante onde a liberdade de pensamento e a instrução 

são conceitos fundamentais e símbolos emancipadores da cidadania.

A época que vai desde a morte do rei D. João VI, em 10 de Mar-

ço de 1826, até à assinatura da Convenção de Évora-Monte, em 

27 de Maio de 1834, foi crucial para a criação do Portugal moderno. 

Marcada pela guerra civil, viu a queda irremediável da monarquia 

absolutista e a vitória definitiva do liberalismo.

Um dos mais emblemáticos jornais liberais após 1834 foi o diário 

A Revolução de Setembro, publicado em Lisboa, de 22 Junho de 1840 a 

20 Janeiro de 1901. Fundado por José Estêvão, Manuel José Mendes 

Leite e Joaquim da Fonseca Silva Castro, teve como redactor principal 

António Rodrigues Sampaio, um dos maiores jornalistas portugueses 

de sempre, pela elegância do seu estilo, atitude de grande polemista, 

defesa intransigente dos seus ideais e mestria de comunicador, com 

assinalável eco na opinião pública.

Até 1851, a orientação principal do jornal era de luta contra a 

pretensão da restauração da Carta Constitucional e contra a ditadu-

ra administrativa e parlamentar de Costa Cabral, sofrendo por isso 

muitas perseguições, com a consequência de, temporariamente, ter 

que ser impresso e distribuído clandestinamente. Após o golpe da Re-

generação, movimento a que António Rodrigues Sampaio aderiu, o 

jornal reflecte o seu pensamento reformador e desejos de pacificação 

política e de estabilidade institucional, necessárias ao desenvolvimen-

to e modernização do país.

No âmbito da produção coimbrã, realçamos os jornais O tribuno 

popular, publicado de 13 Agosto de 1856 a 28 de Junho de 1907, tendo 

como primeiro redactor principal Bento Leão da Cunha Carvalhais, 

e O conimbricense, dirigido pelo notável jornalista e erudito bibliógrafo 

Joaquim Martins de Carvalho desde a sua fundação, em 24 de Janeiro 

de 1854, até 1898, e pelo seu filho, Francisco Augusto Martins de 

Carvalho, até 11 de Julho de 1908.

Pela vastidão e importância dos assuntos abordados ao longo dos 

seus muitos anos de existência, estas publicações constituem um repo-

sitório inestimável dos acontecimentos económicos, políticos, sociais e 

culturais do país e, em particular, de Coimbra. Nas páginas do Conim-

bricense, Joaquim Martins de Carvalho desenvolveu uma notável acção 

em prol da história do jornalismo português, com especial realce para 

o jornalismo coimbrão, não raras vezes solicitando a colaboração de 

nomes conhecidos como António Xavier da Silva Pereira, Alberto 

Bessa, Pereira Caldas, Silva Leal, Aníbal Fernandes Tomás ou José 

Silvestre Ribeiro.

Os periódicos ilustrados, empregando o processo litográfico e 

adoptando modelos inspiradores franceses e ingleses como o Ma-

Ilustração do n.º 4 (Abr. 1812) do Jornal de Coimbra representando “hum novo modo de 

applicar ao movimento das Maquinas a força do vapor...” da autoria de Constantino 

Botelho de Lacerda Lobo.  (Cota RP-2-1)
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O Conimbricense, inestimável testemunho dos acontecimentos sociais, económicos, políticos e culturais do país e, em particular, de Coimbra (Cota B-37-1/9))

Ilustração da página de rosto do n.º 28 (11 Nov. 1837) da revista O Panorama. Reflecte as preocupações de historiador de Alexandre Herculano (Cota RP 6-1)
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gasin Pittoresque e The Illustrated London News, têm o seu expoente em 

publicações como O Panorama (Lisboa, 1837-1868), O Ramalhete (Lis-

boa, 1837-1844), Universo pitoresco (Lisboa, 1839-1844), A ilustração

(Lisboa, 1845-1846), Arquivo pitoresco (Lisboa, 1857-1868) ou O Oci-

dente (1878-1915). No Panorama, revista fundada por Alexandre Her-

culano, a utilização da gravura permitiu a difusão da iconografia 

de monumentos portugueses e estrangeiros, factor essencial na de-

finição e divulgação, junto da opinião pública, de conceitos como 

monumento histórico, monumento nacional, gótico, manuelino e 

restauro.

Fundamentais para a compreensão de uma determinada época 

são os periódicos literários de que a Biblioteca Geral possui um riquís-

simo acervo. Muitos constituem veículos e porta-vozes de movimentos 

culturais e abordam frequentemente e mais ou menos veladamente 

questões sociais e políticas. 

Assim, o romantismo reflectiu-se, entre outros, no Toucador (Lis-

boa, 1822), de Almeida Garrett, no Panorama (Lisboa, 1837-1868), 

redigido por Alexandre Herculano, na Revista universal lisbonense 

(1841-1859), editada por António Feliciano de Castilho e na revista 

A folha (1868-1873), fundada em Coimbra por João Penha e em que 

colaboraram Antero de Quental, Camilo Castelo Branco, António 

Feliciano de Castilho, Gonçalves Crespo, Gomes Leal, Guerra Jun-

queiro e Teófilo Braga. 

O realismo teve divulgação na Revista de Portugal (Porto, 1889-1892) 

de Eça de Queirós, enquanto que o simbolismo se exprimiu através 

da revista Boémia nova (Coimbra, 1889), sob a direcção de Alberto de 

Oliveira, António Nobre e Alberto Osório de Castro.

Já no século XX as publicações literárias tiveram um papel pre-

ponderante na divulgação dos movimentos vanguardistas.

O primeiro modernismo reviu-se na revista Orpheu (Lisboa, 1915), 

cujo número inicial foi dirigido por Luís de Montalvor e Ronald de 

Carvalho e o segundo e último por Fernando Pessoa e Mário de Sá-

Carneiro, no Centauro (Lisboa, 1916), onde se divulgaram poemas 

inéditos de Camilo Pessanha e onde colaboraram Alberto Osório de 

Castro, Raul Leal, Fernando Pessoa, Júlio de Vilhena e Silva Tava-

res e no Portugal futurista (Lisboa, 1917) que publicou, entre outros, 

o Ultimatum futurista às gerações portuguesas do século XX de Almada Ne-

greiros, o Ultimatum de Álvaro de Campos e poemas de Mário de 

Sá-Carneiro.

O segundo modernismo teve o seu porta-voz na Presença (Coimbra, 

1927-1938; Lisboa, 1939-1940), editada por João Gaspar Simões, José 

Régio e Branquinho da Fonseca.

 O neo-realismo reflectiu-se em publicações como o jornal O Diabo 

(Lisboa, 1934-1940), as revistas Sol nascente (Porto, 1937-1940) e Vértice 

(Coimbra, 1942-   ), contando com os contributos de figuras de vulto 

da cultura portuguesa.

Retrato do poeta José de Almada Negreiros no único número da revista Portugal futurista 

(1917) (Cota RC-1-37)
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descoberta da fotografia chega à Universidade de 

Coimbra através de revistas científicas especializadas 

como Compte-Rendus da Academia das Ciências france-

sa ou o Edimburg Philosophical Journal.

As revistas portuguesas O Panorama, editada em Lisboa, com um 

artigo sobre a “Revolução nas artes do desenho”, a 16 de Fevereiro 

de 1839, ou a Revista Literária editada no Porto, com dois artigos, um

de Março de 1839 sobre “Dezenho obtido pela luz, ou processo segun-

do o qual os objectos por si mesmo se dezenhão sem socorro do lápis” e 

outro de Novembro de 1839, sobre “Daguerreotypia ou processo pho-

tographico”, fazem eco da descoberta desde os primeiros momentos.

Em Coimbra, entre os destinatários privilegiados destas publi-

cações estavam os lentes da Faculdade de Filosofia. A prova de que 

assim é traduz-se na encomenda de má-

quinas a daguerreótipo, a 20 de Junho de 

1841, pelo director do Gabinete de Physica 

e lente de Física Experimental (1838-1844) 

Luís Ferreira Pimentel (1794-1860), que 

foram entregues pelo livreiro Orcel a 11 de 

Julho de 1842. Logo de seguida são feitos 

seis daguerreótipos de Coimbra: uma vis-

ta para o Mondego e Santa Clara, quatro 

do Paço das Escolas e ainda uma tentativa 

para daguerreotipar o interior da Bibliote-

ca Joanina, imagem esta em que só se re-

conhecem as cornucópias das colunas que 

suportam as passagens que dão acesso às 

estantes do piso superior.

Quanto à autoria destas imagens 

existem vários candidatos possíveis, a 

A

A Imagem Fotográfica na Biblioteca da Universidade
Alexandre Ramires

Assistente Convidado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Imagem direita de um par esteroscópico, comercializado pela Iberia Estereoscópica. 
Início do século XX. Colecção Alexandre Ramires

Chegavam à Biblioteca de Coimbra, em 1839, 
os Comptes rendues da Academia que noticiavam a 
descoberta da fotografia

A Revista Litterária apresentou em Portugal a descoberta do daguerreótipo
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saber: Antonino Vidal, António Sanches Goulão e Luís Ferreira 

Pimentel.

Antonino Vidal (1808-1879) substitui Luís Ferreira Pimentel na di-

recção do Gabinete de Física a 9 de Outubro de 1843. Da sua biblio-

teca constam o Manual Roret de Galvanoplastie et Daguerreotipie, o Edimburg 

Philosophical Journal e a Chimie Photographique de Barreswil e Davanne. 

Foi terceiro substituto de Física Experimental entre 1842 e 1844, e 

de Química entre 1844 e 1848. Durante toda a sua vida revela várias 

referências à fotografia, como numa oração de sapiência por si profe-

rida na Sala dos Capelos, e na recepção, em Coimbra, ao imperador 

D. Pedro II do Brasil, em 1872.

António Sanches Goulão (1805-1857), que é referido na Memó-

ria Histórica da Faculdade de Philosophia de Joaquim Augusto Simões de 

Carvalho como relacionado com a aquisição do daguerreótipo, era 

director do Gabinete de Física por altura da sua morte, em 1857.

Luís Ferreira Pimentel (1794-1860) foi quem efectivamente fez a enco-

menda. A acrescentar a tudo isto, os daguerreótipos apresentam no verso 

sobre o cobre da chapa um P, que pode revelar uma marca de autoria.

A fotografia foi, pelo menos, abordada, se não ensinada, nas aulas 

da Faculdade de Filosofia. Prova-o a publicação Lições de Philosophia 

Chimica, de Joaquim Augusto Simões de Carvalho (1822-1902), publi-

cada em 1850, que, na sua 15.ª lição, se refere à acção Química da luz 

(ou actino-química), à fotografia e ao daguerreótipo.

Antero Frederico de Seabra (1821-1883), nome incontornável 

na fotografia em Portugal nos anos 50 e 60, frequentou, em 1846, 

a Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, onde foi aluno 

de António Sanches Goulão, no ano lectivo de 1845-1846.

Um outro nome que ficará ligado à Universidade de Coimbra como 

reitor, no período de 1870 a 1884, foi Júlio Máximo de Oliveira Pimen-

tel (1809-1884), visconde de Vila Maior, autor das Lições de Chymica geral e 

suas principais applicações, em três volumes, publicadas entre 1850 e 1852, 

onde é referida a aplicação na fotografia de alguns compostos químicos. 

A sua biografia já aparece, em 1860, na Revista Contemporânea de Portugal 

e Brasil, acompanhada de um retrato seu em gravura, feito a partir de 

um daguerreótipo. Nas décadas de 70 e 80, enquanto reitor, encomen-

da fotografias para difundir a imagem da Universidade nas exposições 

Panorama de Coimbra, visto da margem esquerda por José Maria dos Santos. Década de 80 do século XIX. . Foto colecção Alexandre Ramires
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universais. É também autor da publicação O Douro Illustrado, de 1876, 

ilustrada com gravuras feitas a partir de fotografias.

O reitor António dos Santos Viegas (1837-1914), já a 2 de Dezem-

bro de 1858, na sua dissertação inaugural sobre os benefícios que a quí-

mica presta à civilização e à humanidade, se refere aos “nomes célebres 

de Niépce e Daguerre, os ilustres inventores da arte photographica, que 

tantos serviços está prestando ás sciencias physicas e biológicas, permit-

tindo reproduzir fielmente, e em poucos segundos, imagens que o mais 

destro observador, a custo, poderia desenhar”. Manteve contactos com 

o padre Ângelo Secchi (1818-1878), pioneiro da fotografia astronómica. 

Numa sua visita científica ao estrangeiro, em 1867, visitou em Madrid 

e fez um relatório detalhado sobre a expedição científica ao Pacífico 

Portada das Lições de philosophia chimica, uma tese apresentada à Faculdade de Filosofia 

em 1849 e publicada em Coimbra, em 1850

Texto acerca da fotografia e do daguerreótipo nas Lições de Joaquim Augusto Simões 
de Carvalho

Retrato do Visconde de Vilar Maior da Casa Fritz, década de 70 do século XIX. Foto 
colecção Alexandre Ramires
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que incluía o trabalho do fotógrafo Rafael Castro Ordónez (?-1865). 

Nas sebentas das suas aulas de física surgem referências à fotografia. Foi 

também ele quem encomendou, em 1868, uma máquina fotográfica e 

respectivos acessórios para o Gabinete de Física.

Uma publicação científica nacional importante é a revista O Ins-

tituto, publicação do Instituto de Coimbra que desde 1852, apresenta 

diversas referências à fotografia, desde a possibilidade de multiplica-

ção das provas fotográficas, em 1852, até à aplicação da fotografia à 

astronomia, em 1857. O Instituto de Coimbra possuía uma Biblioteca 

que hoje faz parte dos fundos da Biblioteca Geral da Universidade 

de Coimbra, onde existem algumas publicações que acompanham o 

desenvolvimento da fotografia, como a revista Cosmos, cujo redactor é 

o abade Moigno, que publica nesta revista os relatórios da actividade 

da Sociedade Francesa de Fotografia e muitas descrições da evolução 

da técnica fotográfica que, nesta época, era vertiginosa.

Em 1858 começou a ser publicada em Viena de Áustria uma obra 

intitulada Monumenta Graphica Medii evis com a orientação do histo-

riador Theodor Sickel (1826-1908), inventor de um método para 

determinar a autenticidade dos documentos, que reproduzia, por in-

termédio da fotografia, os documentos medievais mais importantes 

existentes nos arquivos do Império Austro-Húngaro. Na Biblioteca 

Geral da Universidade de Coimbra existe um exemplar dos vários 

fascículos que a constituem. As provas fotográficas são recortadas de 

modo a apresentarem os mesmos contornos dos pergaminhos origi-

nais, e coladas na publicação.

Em 1861 começou a ser publicada a obra Revista Pittoresca e Des-

criptiva de Portugal, da autoria de Joaquim Possidónio Narciso da Silva 

(1806-1896), auxiliado pelo seu filho Ernesto da Silva, que reproduzia 

pela fotografia alguns dos monumentos portugueses mais importan-

tes. O processo utilizado era o de papel encerado de Gustav Le Gray, 

sendo as provas coladas na publicação, provas estas que podem di-

ferir de exemplar para exemplar visto nesta época ser muito morosa 

a obtenção de um número significativo de imagens a partir de um 

mesmo negativo. Assim, eram obtidas várias imagens do mesmo mo-

numento para colar na mesma publicação. Esta obra é a primeira, 

em Portugal, a recorrer à colagem de fotografia. Na Biblioteca Geral 

da Universidade de Coimbra existe, no Fundo Belisário Pimenta, um 

retrato seu da autoria de Wenceslau Cifka (1811-1883), que veio para 

Portugal com D. Fernando II, dedicando-se aqui à fotografia.

Na segunda semana de Setembro de 1866 passou em Coimbra, 

para fotografar os seus monumentos, o fotógrafo inglês a trabalhar para 

o Museu de South Kensington, Charles Thurston Thompson (1816-

1868), no âmbito de um projecto mais vasto que incluía o registo fo-

tográfico da colecção de arte de D. Fernando II e outros monumentos 

Possidónio da Silva, fotografado por Cifka. Papel salgado, década de 50 do século XIX

Interior da Biblioteca Joanina, por Charles Thurston Thompson, Setembro de 1866 
(Cota R-69-16 A)

Púlpito de Santa Cruz, por Thurston Thompson, Setembro de 1866 (Cota R-69-16/16 A)
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de Portugal e Espanha. O mentor desta expedição fotográfica foi J. C. 

Robinson (1824-1913), superintendente das colecções do Museu de 

South Kensington, que fazia as pesquisas necessárias para identificar 

os espólios que as deveriam integrar, tanto na Inglaterra como no es-

trangeiro. Daí que estivesse nas suas funções indicar os monumentos e 

as obras de arte a serem reproduzidos pela fotografia, com vista a inte-

grarem um acervo fotográfico de monumentos de alto valor histórico 

e estético que pudessem, por essa via, constituir alternativa e competir 

com a predominância dos monumentos franceses na história da arte 

então divulgada.

Nesta época, a técnica utilizada era a do colódio húmido, inventa-

da por Frédérick Scott Archer (1813-1857) em 1851, que implicava a 

preparação dos negativos sensibilizados, imediatamente antes da ex-

posição, e a sua revelação a seguir, o que se traduzia na necessidade de 

transporte de todo o equipamento necessário, desde a câmara ao labo-

ratório, passando pelos produtos químicos e pelos vidros que serviam 

de suporte à emulsão. Os vidros utilizados por Thurston Thompson 

tinham uma espessura de um quarto de polegada e uma superfície de 

três pés quadrados e provavelmente seriam os de maiores dimensões 

na época. Estas características implicavam um apreciável tamanho da 

câmara. De tudo isto pudemos inferir a dificuldade em transportar o 

material fotográfico até Coimbra e proceder à sua utilização.

Não obstante, fez em Coimbra trinta e seis fotografias: dezanove 

de Santa Cruz, nove da Sé Velha, quatro da Universidade, uma de 

Sub-Ripas, uma da Igreja de São Salvador, uma da Igreja de São 

Tiago e uma do pórtico de São Tomás.

Na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra existem dois 

álbuns, um verde e um vermelho, com o título Monumentos Architec-

tonicos de Coimbra em letras gravadas a ouro, contendo a totalidade 

destas imagens.

Na universidade foram fotografados o Paço das Escolas, o pórtico 

da capela da universidade, o interior da Biblioteca Joanina e a Sala 

dos Capelos.

As imagens permitiram datar esta expedição fotográfica uma vez 

que a sua captura ocorreu no momento em que se iniciava uma trans-

formação profunda no Paço das Escolas, da iniciativa do vice-reitor 

da universidade, José Ernesto de Carvalho e Rego, lente de Teologia.

As obras em curso consistiam na terraplenagem da zona central 

(que anteriormente era atravessada por um caminho alteado que ligava 

a Porta Férrea à Porta de Minerva). Nestas obras – destinadas a adaptar 

o paço a residência do reitor, o visconde de Seabra (1798-1895) – foram 

escavadas duas valetas concêntricas que rodeavam o largo e delimita-

vam um percurso que o contornava, libertando, ao mesmo tempo, a 

zona central para arborização, efectuada no ano seguinte.

A fotografia do Paço das Escolas mostra as valetas recém-abertas; 

foram concluídas na terceira semana de Setembro de 1866, confor-

me notícia de O Paiz de 23 de Setembro de 1866. As valetas merece-

ram críticas na imprensa conimbricense, nomeadamente nos jornais 

O Paiz, O Conimbricense e O Tribuno Popular, alertando para o perigo de 

se partirem as molas das carruagens que entrassem no largo.

Os primeiro anos da arborização ficaram documentados pelas 

imagens dos fotógrafos da casa fotográfica de F. Frith & Co, em 1867, 

pelas de J. Laurent (1816-1886), em Junho de 1869, pelas da Photogra-

phia Académico-Conimbricense, em 1870, e pelas de António da Silva 

Magalhães (1834-1897), em 1872.

Outras transformações iriam ocorrer de seguida: a substituição 

do relógio da torre, a 17 de Abril de 1867, e a plantação de uma 

araucária no centro do pátio que, pela análise do seu crescimento, 

permite datar as imagens deste espaço até ao seu derrube, em meados 

do século xx.

As imagens da Igreja de Santa Cruz permitem clarificar algumas 

das transformações posteriormente introduzidas, como a colocação 

de azulejos à direita do púlpito a imitar os do lado esquerdo, que são 

muito anteriores, ou a remoção de portais ao lado dos túmulos de 

D. Afonso Henriques e de D. Sancho I, substituídos por outros a imi-

tar o estilo manuelino.

No Claustro do Silêncio é possível verificar o desgaste que o tempo 

introduziu e verificar quais foram as transformações nas obras de arte 

lá existentes, como seja constatar que a fonte que hoje se encontra por 

cima do restaurante do Claustro da Manga se encontrava num dos 

cantos do Claustro do Silêncio.

Na fachada da igreja existia, nesta data, uma estrutura de madeira 

que ligava o corta-vento à fachada e, ao lado, na Mercearia Ariosa, 

existia uma placa publicitária que propagandeava cerveja da Baviera 

e tabaco.

Da Sé Velha existe uma imagem do interior onde se podem ver os 

azulejos que foram removidos no restauro efectuado nos finais do século 

xix. Outras permitem observar qual o estado de conservação da Porta 

Especiosa, das colunas da porta da entrada principal, ou constatar a 

colocação do túmulo de D. Sesnando no exterior do monumento.

A partir de Outubro de 1869, começam a surgir nos jornais de 

Coimbra notícias e publicidade a uma nova publicação, coordenada 

por Augusto Mendes Simões de Castro (1845-1932), que inicialmente 

era para ter o título de Panorama de Coimbra, mas que veio à luz com o 

título de Panorama Photographico de Portugal. Simões de Castro trabalhará 

na Biblioteca da Universidade, como bibliotecário, a partir de 1884 e 

durante mais de quarenta anos.

O Panorama Photographico de Portugal é uma revista muito importante 

para a história da fotografia em Portugal dado que incorpora pro-

vas fotográficas que eram distribuídas com os fascículos, ilustrando 

os artigos. A periodicidade era mensal. Existiu entre Novembro de 

1869 e Dezembro de 1874, organizado em quatro volumes, com in-
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terrupção de cerca de um ano, entre 1870 e 1871, entre os fascículos 

n.º 9 e 10 do primeiro volume, por motivo de falta de pagamento dos 

assinantes. O primeiro fascículo do segundo volume saiu em Janeiro 

de 1872. As fotografias originais eram de formatos maiores. Tinham 

sido oferecidas ou adquiridas por Simões de Castro e posteriormente 

fotografadas por fotógrafos locais que as reproduziam em tamanhos 

muito mais pequenos, susceptíveis de serem coladas na publicação. 

Os autores das imagens originais foram Arsène Hayes (?-1874), 

Thurston Thompson (1816-1868), F. Rocchini (c.1820-1895), Carlos 

Relvas (1838-1894), José Maria dos Santos (1838-1900) e Francisco 

Ferreira Loureiro. As casas fotográficas que reproduziram as imagens 

foram, para as primeiras nove do primeiro volume, a Photographia 

Académico-Conimbricense, de Francisco Teixeira de Araújo e onde 

trabalhou António da Silva Magalhães e, para as restantes, a Photo-

graphia Conimbricense, de José Maria dos Santos.

Augusto Mendes Simões de Castro ainda publicou duas obras que 

eram ilustradas com fotografia no rosto da publicação: “Noticia histó-

rica e descriptiva da Sé Velha de Coimbra”, em 1881, e “Os túmulos 

de D. Affonso Henriques e de D. Sancho I”, em 1885. Há que referir, 

também, o Portugal Pittoresco, em 1878, ilustrado com gravura em ma-

deira, cópia de imagem fotográfica.

Na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra existem algu-

mas das publicações nacionais com fotografia colada que difundiram 

a imagem de personalidades da vida cultural, artística e política, como 

O Contemporâneo, O Arquivo Legitimista, A Galeria Republicana, A Galeria 

Militar e Perfis Artísticos. Deste tipo existem, também, publicações fran-

cesas, como o Paris-Théatre ou a Galerie Contemporaine.

Em Março de 1881 passou por Coimbra um fotógrafo francês. 

Desta visita resultou um álbum com o título Universidade de Coimbra, 

1880-1881 que existe hoje na Biblioteca Geral da Universidade de 

Coimbra, no Fundo Octaviano de Sá, com a chancela de J. David, 

phot, à Levallois-Paris. No Arquivo da Universidade de Coimbra exis-

te a cópia de um ofício, datado de 12 de Fevereiro de 1881, enviado 

a Belly Antoine, concedendo a autorização pedida para tirar a foto-

Rara tiragem dos “clichés” de Carlos Relvas para a Exposição Retrospectiva de Arte 
Ornamental, de 1884, exemplar da Biblioteca Geral

Dedicação do mesmo álbum ao Professor conimbricense Augusto Filipe Simões
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grafia dos estabelecimentos da Universidade. Deve tratar-se de um 

fotógrafo da casa J. David e terá sido quem efectivamente terá feito as 

fotografias para o álbum. A passagem do fotógrafo ficou registada no 

Tribuno Popular, a 19 de Março de 1881, com a seguinte notícia: “Tem 

efectivamente estado nesta cidade, como noticiámos, o distincto pho-

tographo francez, que veio aqui retratar os alunos da Universidade. 

Além dos grupos de vários cursos photographou alguns membros do 

corpo docente com as competentes insígnias, as autoridades universi-

tárias, a sociedade coral Orpheon Académico, a comissão do tricente-

nário de Camões, e vários monumentos.”

O álbum é constituído por vinte e cinco provas: uma do secretá-

rio da universidade, D. Duarte de Alarcão, com o pessoal, contínuos, 

bedéis e archeiros; duas com lentes das várias faculdades; onze de vá-

rios cursos; duas do Orfeão Académico, com o maestro João Arroio 

em lugar de destaque; duas do Paço das Escolas, da Via Latina e do 

Observatório Astronómico; uma da Sala dos Capelos; uma da Biblio-

teca Joanina; uma do interior da Capela da Universidade; uma do 

Gabinete de Física; uma do Museu Zoológico; uma do Jardim Botâ-

nico; e, finalmente, a Porta Férrea, que encerra. Cruzando estas ima-

gens com outra iconografia foi possível identificar todos os lentes que 

aqui surgem e uma boa parte dos alunos, entre os quais se encontra 

Mouzinho de Albuquerque (1855-1902).

No Fundo Octaviano de Sá existe uma outra fotografia dos lentes 

da Universidade de Coimbra da autoria de um fotógrafo espanhol, de 

nome Pardo. Esta imagem apresenta todos os lentes da universidade à 

época, e foi obtida em Fevereiro de 1901.

Na reportagem de J. David foram feitas mais fotografias que não 

integram o álbum, mais imagens do Jardim Botânico e também de 

outras instituições como o Seminário de Coimbra.

A sigla J. David corresponde ao fotógrafo Jules David Cavaz, se-

J. David também fotografou a Biblioteca, em Março de 1881. Foto do Fundo Octaviano 
de Sá da BGUC

Lentes nas escadas dos Gerais, em Março de 1881, fotografados por J. David. Foto do Fundo Octaviano de Sá da BGUC
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O “Centenário da Sebenta”, por Pinho Henriques, 1899. Foto do Fundo Octaviano de Sá da BGUC

“Enterro do Grau” no Largo da Feira, por J. Gonçalves, em 1905. Foto do Fundo Octaviano de Sá da BGUC
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deado na localidade de Levallois Perret (Hauts de Seine), arredores de 

Paris. A sua especialidade era o retrato de grupo em escolas, fábricas, 

religiosos e militares. Para além da Universidade de Coimbra, em 1880-

1881, fotografou um grande número de instituições em França, Espa-

nha e Portugal, tais como a Ecole Polytechnique, em França, o Colégio 

Militar e os trabalhadores dos caminhos-de-ferro, em Portugal.

Uma outra obra relevante é o Álbum de Phototypias da Exposição 

Retrospectiva de Arte Ornamental, de Carlos Relvas. Contou com a cola-

boração de Augusto Filipe Simões (1835-1884), que foi o secretário 

da exposição, tendo acompanhado Carlos Relvas na concretização 

do álbum, sendo autor do texto sobre “A Arte Antiga em Espanha e 

em Portugal”. Antes que o álbum estivesse concluído, Filipe Simões 

suicidou-se num compartimento que ocupava por baixo da Sala dos 

Capelos, sendo-lhe dedicado o álbum.

Filipe Simões trabalhou na Biblioteca Pública de Évora e na Bi-

blioteca Geral da Universidade de Coimbra, onde elaborou um 

minucioso relatório sobre o estado da biblioteca, dando início a 

uma cuidada catalogação que seria continuada por Augusto Mendes 

Simões de Castro.

O Álbum da Exposição de Arte Ornamental teve uma tiragem muito 

limitada, apenas dedicada a mecenas. O exemplar da Biblioteca Ge-

ral da Universidade de Coimbra foi encomendado por Filipe Simões 

a Carlos Relvas e é um dos quatro exemplares a benefício do Monte 

Pio Popular da Golegã. O conhecimento entre Filipe Simões e Carlos 

Relvas era anterior à exposição: Carlos Relvas tinha sido feito sócio 

d’O Instituto de Coimbra na altura em que Filipe Simões era secretá-

rio da secção de Arqueologia. Aliás, existe uma carta de Carlos Relvas 

a Filipe Simões, datada de 15 de Dezembro 

de 1875, a agradecer-lhe a honra. 

Entre 1896 e 1898 o fotógrafo J. Sartoris 

(1841-1901), com casa aberta em Coimbra, 

iniciou um projecto de registo fotográfico dos 

monumentos nacionais a que deu o título Por-

tugal Artístico e Monumental, de que foram dis-

tribuídas cerca de uma centena de imagens.

No Fundo Bibliográfico Octaviano de Sá 

existem dois álbuns que incluem reportagens 

fotográficas das duas principais festas estu-

dantis do período da transição do século xix 

para o século xx, o Centenário da Sebenta, 

em 1899, e o Enterro da Grau, em 1905, 

com fotografias dos cortejos e dos vários 

acontecimentos do programa de festas. São 

duas obras importantes para a memória da 

Universidade de Coimbra e suas tradições.

Também no Fundo Belisário Pimenta 

existem provas fotográficas com grande inte-

resse documental e estético, permitindo visualizar um diário de Belisário 

Pimenta (1879-1969) que regista uma biografia de enorme interesse para 

o período da implantação da República em Portugal.

Uma outra área a merecer atenção é a das gravuras e litografias 

que reproduzem imagens fotográficas, registadas quer em daguerreó-

tipos, quer em albuminas. 

O espaço actualmente ocupado pela Biblioteca Geral da Universi-

dade de Coimbra foi sofrendo transformações até a actualidade, desde 

a sua ocupação pelo Teatro Académico, palco de inúmeras representa-

Baixo-relevo Augusto Mendes Simões de Castro. Foto 
de Alexandre Ramires

Filipe Simões, carte de visite de Oliveira, anos 70 do 
século XIX

O “Passeio público” de Lisboa, numa cópia litográfica realizada a partir de um 
daguerreótipo
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ções de festas estudantis e de actores de relevância internacional à épo-

ca, e da celebração, em Coimbra, do centenário de Camões, em 1881.

O Teatro Académico seria demolido por não oferecer condições 

de segurança, facto que foi constatado na sequência do incêndio do 

Teatro Baquet no Porto, que provocou muitas vítimas. Depois de 

muitas hesitações, foi finalmente construída a Faculdade de Letras, a 

partir de 1916. Ao transferir-se para o terreno em frente, na sequên-

cia das transformações operadas pelas obras da cidade universitária, 

libertaria o espaço para se implantar a Biblioteca Geral da Universi-

dade de Coimbra, que aqui se mantém até hoje.

A Biblioteca Joanina foi fotografada pela generalidade dos processos 

fotográficos que iam surgindo: quer pelo daguerreótipo quer pelo coló-

dio húmido com prova em albumina, em três dimensões pela estereos-

copia, reproduzida quer em cartão quer em vidro, e em transparência 

para ser projectada na lanterna mágica. De entre os fotógrafos que a 

fotografaram, identificam-se Thurston Thompson, Henrique Nunes, 

O mesmo objecto fotográ-

fico, agora visto por LL, 

em Março de 1875. Trans-

parência fotográfica para 

lanterna mágica. Colecção  

Alexandre Ramires

José Maria dos Santos, J. Laurent, fotógrafos da casa L. L., Agostinho 

Costa Alemão e Augusto Bobone, entre outros.

Para provar que as técnicas fotográficas actuais continuam a re-

gistar a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, conclui-se este 

texto com uma imagem de Paulo Mendes, que, hoje, dá continuidade 

a este registo.

Fotografia esteroscópica da Biblioteca Joanina

Fotografia por Henrique Nunes, de 1884
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Um estudante no quarto, fotografia encenada por Belisário Pimenta, ca. 1900, do fundo 
da Biblioteca Geral

A fachada do “Café Lusitano”, na Rua Ferreira Borges, em Coimbra, fotografada por 
Belisário Pimenta, ca. 1900

Auto-retrato do jovem historiador e fotógrafo Belisário Pimenta, de inícios da década de 90 do século XIX
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O mesmo objecto fotográfico de sempre, a Biblioteca Joanina, numa panorâmica digital de Paulo Mendes, 2007



113

A IMAGEM FOTOGRÁFICA NA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE



BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

114



115

 Instituto de Coimbra (IC) foi uma academia científi-

ca, literária e artística fundada em Coimbra em 1852 

no sítio onde hoje é a Biblioteca Geral da Universidade 

de Coimbra (BGUC) e que cessou a sua actividade nos 

anos 80 do século passado. Os Estatutos de 1966 definiam o seu 

objecto e a sua acção: destinava-se a promover “o desenvolvimento 

O das ciências, das letras e das artes e designadamente, a valorização 

da cultura portuguesa.”1 

O IC era de início apenas uma associação de professores da Uni-

versidade de Coimbra (ficou até conhecido na gíria académica como o 

Clube de Lentes2), mas foi progressivamente alargando a galeria dos seus 

membros ao incorporar numerosas figuras de prestígio nacional e in-

ternacional e contribuindo para a vida científica e literária portuguesa. 

A longa história do IC é bem representativa da evolução dos intelectu-

ais portugueses e das suas relações nacionais e internacionais, desde os 

tempos da monarquia constitucional, passando pela I República e pelo 

Estado Novo, até à democratização que se seguiu à Revolução de 1974. 

A relevância desta academia transparece do facto de Bernardino 

Machado, professor de Antropologia na Universidade de Coimbra 

(UC) e mais tarde presidente da República em duas ocasiões, ter sido 

presidente do IC entre 1896 e 1908. Foi ele quem teve a iniciativa de 

criar um museu do IC, que esteve na base do Museu Nacional Macha-

do de Castro. Também Sidónio Pais, professor de Matemática na UC 

e presidente da República, foi sócio do IC. Mas muitos outros nomes 

das ciências, das letras e das artes foram também seus sócios efectivos 

ou correspondentes: Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Francis-

co Costa Lobo, Ricardo Jorge, Eugénio de Castro, Egas Moniz, Mário 

Silva, Reynaldo dos Santos, Sílvio Lima, Vitorino Nemésio, etc.

Em 2006 a BGUC incorporou o rico património bibliográfico- 

-documental do IC, constituído por uma biblioteca – por catalogar, mas 

cujo número total em monografias se estima em cerca de quinze mil, 

para além de uma colecção de cerca de quinze mil volumes de revis-

tas científicas e culturais – e por um arquivo também por inventariar. 

A biblioteca integra as próprias edições da instituição, com particular 

destaque para a revista O Instituto: Revista Científica e Literária (1852-1981). 

O Instituto de Coimbra: 

Breve história de uma academia científica, literária e artística
António José Leonardo

Doutorando da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Décio Ruivo Martins 

Professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

Carlos Fiolhais
Director da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

1 Artigo I dos Estatutos do Instituto de Coimbra aprovados na Assembleia Geral de 10 

de Novembro de 1966 e publicados por despacho ministerial de 26 de Abril de 1967 no 

Diário do Governo, III Série, de 12 de Maio do mesmo ano.

2 CALADO  1942, p. 99

Doutor Adrião Pereira Forjaz de Sampaio (1810-1874), professor de Economia Polí-

tica da Universidade de Coimbra, fundador e primeiro Presidente do IC (cargo que 

desempenhou durante alguns meses até Outubro de 1852), foto de Henrique Nunes. 

Col. Alexandre Ramires

Pormenor da parte mais antiga do Colégio de São Paulo Apóstolo muito arruinada, 

num desenho de Gioacomo Azzolini, da segunda metade do século XVIII (Museu Na-

cional de Machado de Castro, Inv. 2949;DA57)
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Esta foi, até findar, a mais antiga revista científico-literária publicada em 

Portugal. Sobre ela  existe publicado um volume de índices referente aos 

primeiros cem números, editado em 1937, com um apêndice de 1947. 

Desde 2009, está disponível on-line um segundo volume de índices, rela-

tivo aos restantes números (101.º a 141.º), estando já digitalizada toda a 

colecção, que poderá ser colsultada pela Internet. A prática de permuta 

da revista ao longo de cento e trinta anos permitiu obter revistas e pu-

blicações provenientes de academias de todo o mundo (no total de de-

zanove países). Depois de anos de olvido, todo este acervo bibliográfico- 

-documental entrou na BGUC quando as instalações onde funcionou a 

sede do IC foram entregues à Faculdade de Direito, estando prestes a ser 

tratado com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia.  

O conhecimento da história institucional das academias científicas 

literárias e artísticas em Portugal é bastante limitado. Apesar de os 

séculos xix e xx em Portugal terem sido objecto de numerosos traba-

lhos de pesquisa histórica3, estão longe de se poderem considerar bem 

estudados. No caso em consideração, seria importante aprofundar 

qual foi o papel das elites universitárias na produção e transmissão 

do conhecimento em várias áreas da ciência. O presente estudo  visa 

descrever de um modo geral a actividade do IC, podendo a análise do 

espólio possibilitar outros estudos. 

FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE COIMBRA

Na década de 1830, em Portugal o ambiente de inovação era 

propício ao surgimento de novas instituições que promovessem o de-

senvolvimento nacional. A universidade foi reaberta em 1835, após a 

guerra civil, num clima de indisciplina da população escolar que ocor-

reu após a demissão de 46 lentes afectos à corrente absolutista. Entre 

as classes mais cultas sentia-se a necessidade de espaços de partilha e 

discussão de novas ideias e experiências, sendo a posse do saber vista 

como uma marca de prestígio. A constituição de espaços de tertúlia 

académica e de novos meios de difusão cultural promoveu o apare-

cimento de grupos, mais ou menos organizados, cujo objectivo era a 

prossecução de actividades culturais. 

O IC foi criado num contexto histórico onde a política de Fontes 

Pereira de Melo, ministro da Fazenda e das Obras Públicas no primei-

ro governo da Regeneração do Duque de Saldanha, no reinado de  

D. Maria II, começava a apresentar resultados. O caminho-de-ferro e 

as estradas modificaram a face do país e abriram condições para esti-

mular o desenvolvimento industrial e comercial. Paralelamente, foram 

concretizadas políticas liberais que davam particular atenção à instru-

ção pública. Os primeiros estatutos do IC foram aprovados em 1852. 

Estes seriam reformulados4 e publicados num decreto governamental 

de 26 de Dezembro de 1859 assinado por Fontes Pereira de Melo, en-

tão ministro do reino. Antes disso, a 5 de Setembro de 1853, o governo 

tinha publicado uma autorização que permitia ao IC a impressão, na 

imprensa da UC e paga pelo Estado, da sua revista O Instituto. Uma das 

condições era que metade do espaço fosse dedicado à publicação dos 

relatórios elaborados pelo Conselho Superior de Instrução Pública e 

das listas de professores nomeados para os ensinos primário, secundário 

e superior em todo o país. Desta maneira, uma parte significativa da 

história das políticas de instrução pública em Portugal e do seu debate 

está descrita nos primeiros 10 volumes d’O Instituto.

O IC iniciou-se com a criação de um teatro de estudantes, pro-

posto numa reunião de escolares em 1835, como forma de estes em-

pregarem bem os seus tempos não lectivos. Este teatro académico 

viria, em 1837, a ser designado por Academia Dramática. Devido a 

divergências entre os seus membros, alguns deles demitiram-se para 

organizar a Nova Academia Dramática. Esta associação, composta 

por estudantes e lentes, foi a primeira sociedade académica a ser legal-

mente constituída. Foi ela que avançou para a criação de um Teatro 

Académico, inaugurado em 1839 dentro do edifício do Colégio de 

São Paulo Apóstolo (colégio que existia no local onde hoje é a BGUC 

e que tinha sido fechado em 1834) e de três conservatórios (Conserva-

tórios Dramático, de Música e de Pintura), que mais tarde adoptaram 

a designação de institutos. 

A 17 de Abril de 1849 e em resultado da reformulação dos esta-

3 MARTINS 2001

4 Instituto de Coimbra – Instituto de Coimbra. Estatutos e Regulamento Interno (1877). 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1877

Fachada Norte do Real Colégio de S. Paulo Apóstolo (primeira sede do Instituto de 

Coimbra), demolido em 1888, por ordem do Ministério de Emídio Navarro, para aí 

ser construído o edifício do novo Teatro Académico (Museu Nacional de Machado de 

Castro, Inv. 2947;DA59)
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Desenho de arquitectura praticamente desconhecido, alçado setecentista da fachada principal do Real Colégio de S. Paulo Apóstolo, que se conserva no Museu Nacional de Machado 
de Castro, em Coimbra (Inv. 2889;DA50)
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Desenho de arquitectura praticamente desconhecido, alçado setecentista da fachada lateral do Real Colégio de S. Paulo Apóstolo, que se conserva no Museu Nacional de Machado 
de Castro, em Coimbra (Inv. 2890;DA51)
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tutos da Nova Academia Dramática, os três institutos fundiram-se 

numa só entidade com o nome de  Instituto da Academia Dramáti-

ca ou só Instituto. A preponderância desse instituto e a autonomia 

que adquiriu em relação à Academia Dramática, com excepção da 

vertente económica e financeira, pois o seu orçamento dependia 

da aprovação do Conselho dessa Academia, originou atritos entre 

as direcções de ambas as instituições, que culminaram na sua se-

paração definitiva. Efectuou-se a separação entre a classe docente 

da Academia Dramática, com maior preponderância no Instituto 

onde se desenvolvia o trabalho literário e artístico, e a classe discen-

te. No dia 3 de Janeiro de 1852 nasceu, oficialmente, o Instituto de 

Coimbra (IC) com a aprovação, em Assembleia-Geral do Instituto, 

dos seus primeiros Estatutos.5 Estes consagravam a nova academia à 

cultura das ciências, das belas letras e das belas artes. Ocupando três 

salas do Colégio de São Paulo Apóstolo, que herdou da sua ligação 

à Academia Dramática, o IC assumiu-se como centro aglutinador 

da cultura e das ideias em Coimbra. 

A alteração do cariz dramático da academia para um cariz cientí-

fico e literário resultou do reconhecimento, por parte dos membros do 

IC, que existiam em Coimbra  sociedades recreativas e de beneficência, 

mas que não existia uma sociedade devidamente organizada no campo 

científico e literário. A nível nacional observou-se, após a Revolução 

Liberal, a formação de sociedades económicas, industriais ou agrícolas 

que privilegiavam a transmissão de conhecimentos e técnicas junto de 

classes sociais mais baixas, mas que não se assumiam como academias 

científicas. A Academia Real das Ciências de Lisboa era criticada pela 

reduzida actividade que desenvolvia, tornando-se necessária a concor-

rência de outras instituições. Num artigo publicado no Jornal do Povo a 

12 de Dezembro de 1850, Camilo Castelo Branco afirmava que “Lis-

boa tem uma academia nula, incrível e inofensiva. Tem um grémio bem 

fundado, mal sustentado e, por fim, elanguescido, e não sei se morto 

com indigestão de argúcias de folhetinistas. Coimbra tem um grémio 

abundante, hidrópico e aposentado. O Porto nada tem que pareça indi-

cativo de artes ou letras.” Críticas deste tipo terão porventura ajudado 

à formação do IC. O seu primeiro presidente, Adrião Pereira Forjaz 

de Sampaio, lente de Direito na Universidade de Coimbra e vogal do 

Conselho Superior de Instrução Pública, escrevia no primeiro número 

da revista O Instituto que a “aristocracia da Ciência não é tolerável senão 

quando se exerce no bem público e na geral ilustração.”

O IC compunha-se de três classes, nomeadamente:

I Classe – Ciências Morais e Sociais, que compreendia as secções das 

ciências morais, jurisprudência e ciências económico-administrativas. 

Dedicava-se aos assuntos relacionados com a economia e o direito;

II Classe – Ciências Físico-Matemáticas, com secções dedicadas 

às ciências matemáticas, ciências físicas e ciências médicas. Pretendia 

incentivar o progresso intelectual e científico da sociedade;

III Classe – Literatura, Belas Letras e Artes, com secções relativas 

à literatura, à literatura dramática e a belas artes. Esta classe passou a 

integrar, a partir de 5 de Março de 1873, uma secção de arqueologia 

que desenvolveu um Museu de Antiguidades. 

Como sociedade científica e literária, o IC era composto por sócios 

que, na sua maioria, eram professores e ex-alunos da Universidade de 

Coimbra. Distribuíam-se em três categorias: honorários, efectivos e 

correspondentes (de acordo com os Estatutos de 1860). Para ascen-

der à categoria de sócio honorário seria necessário adquirir o estatuto 

de “sábio nacional ou estrangeiro”, ou ter-se distinguido como sócio 

efectivo pelos serviços prestados ao IC ao longo de dez anos ou pela 

relevância das suas publicações. Um sócio efectivo deveria “ser pessoa 

de exemplar procedimento moral e civil”, residente em Coimbra e 

trazer vantagens científicas ou académicas, pelo mérito dos trabalhos 

efectuados no âmbito das ciências, belas letras ou artes. Estes sócios 

estavam obrigados ao pagamento de uma anuidade e a servir o IC 

nos cargos ou comissões que lhes fossem encarregados. Usufruíam dos 

seguintes direitos: frequência da biblioteca e do gabinete de leitura; 

um exemplar da revista O Instituto; voto para os cargos da direcção; 

assistência e participação nas sessões e publicação dos seus trabalhos 

desde que estes obtivessem aprovação prévia. Finalmente, os sócios 

correspondentes gozavam dos mesmos direitos que os efectivos, desde 

que estivessem de visita a Coimbra, devendo enviar para O Instituto 

trabalhos científicos, literários ou artísticos. Nos Estatutos de 19386 foi 

criada uma quarta categoria – o sócio benemérito – reservada àqueles 

que prestassem ao IC “assinalados actos de benemerência”. A refor-

ma dos estatutos de 1966, no artigo VI, extingue as categorias de sócio 

honorário e sócio benemérito e estabelece a de sócio emérito.

A partir de 1938, os novos estatutos estabelecem que os sócios do 

IC tinham também o direito de usar o colar do Instituto (Art. 9.º), sen-

do este constituído por uma medalha elipsoidal, representando uma 

figura de Minerva, sobrepujada da legenda “Auro Pretiosior”, e no reverso os 

dizeres “Instituto de Coimbra – 1852”.7

Para além de uma direcção, composta por um presidente, um 

vice-presidente, dois secretários, um tesoureiro e três directores (um 

de cada classe), a sociedade possuía como meios de actuação: uma 

biblioteca, um gabinete de leitura, uma revista própria, cursos de lei-

5 Os Estatutos seriam reformulados em 1859, no já referido decreto assinado por 

Fontes Pereira de Melo, em 1882, em 1922, em 1938 e em 1966. 

6 Diário do Governo, n.º 89, da I Série, de 19 de Abril de 1938, pp. 686 a 687, publicados 

também nos Estatutos do “Instituto de Coimbra”, Academia Científica e Literária Fundada em 

1852 (1938). Figueira da Foz, Tipografia Popular, Lda.

7 Art.º 15 dos Estatutos do Instituto de Coimbra. Figueira da Foz : Tipografia Popular, 

1939
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Colar do Instituto de Coimbra
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tura e uma biblioteca para todos. A biblioteca do IC continha 96 vo-

lumes em 1854, número este que foi aumentando ao longo do século 

e meio de existência do IC e cujo espólio a BGUC está em vias de 

catalogar. O gabinete de leitura funcionava numa sala das instalações 

do IC, com um regulamento que permitia que os seus frequentadores 

acedessem a um conjunto de publicações portuguesas e estrangeiras 

muito actualizado8 (era notória a preponderância das revistas france-

sas). Os cursos de leitura, ministrados por sócios do IC e dirigidos ao 

grande público, eram gratuitos e ocorriam nas vésperas ou dias de fe-

riado com a duração de hora e meia. Pretendeu-se estimular a leitura 

através da edição de uma Biblioteca para Todos – Leituras Instrutivas, que 

incluía traduções de obras francesas e espanholas.

O IC iniciou a publicação d’ O Instituto, Jornal Scientífico e Literá-

rio, em 1 de Abril de 1852. A imprensa das academias, sociedades e 

associações desempenhou em geral no nosso país a função da divul-

gação científica, em particular das novas invenções e técnicas9, e esse 

mérito coube também à revista do IC (durante muito tempo “a única 

publicação periódica de carácter científico e literário não especializa-

da” em Portugal). A taxa de analfabetismo em Portugal era na época 

muito elevada (superior a 80 por cento), apesar das várias reformas do 

ensino público, mas também era notório o aumento da procura por 

parte do público de publicações que incidissem nos conhecimentos 

científicos e literários mais recentes. 

Com o apoio de Rodrigo da Fonseca Magalhães, que na altura per-

tencia ao ministério regenerador do duque de Saldanha, o IC obteve a 

autorização de impressão do seu jornal na tipografia da Universidade 

por conta do Estado. A portaria régia de 5 de Setembro de 1853 previa 

que esta autorização estava condicionada à utilização de metade do es-

paço do jornal para publicar os relatórios do Conselho Superior de Instrução 

Pública e notícias ou outros relatórios das faculdades e hospitais da uni-

versidade. Esta portaria incluía outras concessões como a posse defini-

tiva do espaço ocupado no Colégio de São Paulo Apóstolo, sem neces-

sidade de pagamento de renda à Academia Dramática, uma directiva 

que causou muita polémica nas reuniões do conselho desta academia. 

A estas concessões não era alheio o espírito regenerador do governo e a 

importância dada a “promover e difundir, por todos os meios possíveis, 

os conhecimentos científicos e literários”.

Nos anos que se seguiram observou-se um salto qualitativo e quan-

titativo da academia científica e literária, havendo a necessidade de 

aprovar novos estatutos e regulamento interno, o que sucedeu em 1859. 

Uma das alterações que se destaca é a independência completa do IC 

relativamente à Academia Dramática com a eliminação do artigo 4.º dos 

Estatutos de 1852, que previa a prestação de toda a colaboração cientí-

fica e literária do IC à Academia Dramática. Os novos estatutos foram 

aprovados a 26 de Dezembro de 1859, por decreto assinado por Fontes 

Pereira de Melo e foram confirmados por carta régia de D. Pedro V 

de 30 de Abril de 1860.

Em 1868, a Universidade, devidamente autorizada pelo gover-

no, cedeu ao IC o primeiro andar do antigo Colégio de São Paulo 

Eremita, na Rua Larga 44 (no local onde hoje se situa o Departa-

mento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia), que dei-

xou de coabitar com o Clube Académico criado no Colégio de São 

Paulo Apóstolo em 1861.10 Dos edifícios de ambos os Colégios de 

São Paulo não restam hoje quaisquer vestígios.11 Em 1868 o Clu-

be Académico funde-se com a Academia Dramática dando origem 

à Associação Académica e Dramática. Finalmente, em 1887, esta 

associação passa a designar-se Associação Académica de Coimbra 

(AAC). A AAC, depois de várias mudanças, acabou em 1913 por 

ocupar o rés-do-chão do Colégio de São Paulo Eremita. 

Insígnia representando Minerva, sobrepujada da legenda “Auro Pretiosior”

8 O Instituto, n.º 5, de 1 de Junho de 1856.

9 MATOS 2000

10 SARAIVA 1983, p. 12.

11 O Colégio de São Paulo Apóstolo veio a ser demolido em 1888, dando lugar ao 

edifício do Teatro Académico que, já na segunda década do século xx foi cedido à 

Faculdade de Letras, recém-criada. Deste último, demolido em 1942, manteve-se a 

cúpula na Sala de Leitura da actual Biblioteca Geral, inaugurada em 29 de Maio de 

1956. O Colégio de São Paulo Eremita foi também demolido em 1942, por altura das 

grandes obras realizadas na Alta Coimbrã.
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A INFLUÊNCIA DO INSTITUTO DE COIMBRA 

É incontornável a acção do Instituto de Coimbra e da sua revista 

 O Instituto para a evolução da ciência, da cultura e do ensino em Portu-

gal. A lista de sócios e colaboradores inclui uma boa parte dos maiores 

pensadores, cientistas, políticos, escritores, pedagogos e artistas portu-

gueses dos séculos xix e xx, mas também alguns estrangeiros de renome 

nas mais diversas áreas como o matemático francês Emile Picard, o quí-

mico alemão Bernhard Tollens (contratado em 1870 pela Faculdade de 

Filosofia para dirigir o Laboratório Químico, tendo ficado em Portugal 

menos de um ano)12, o escritor espanhol Miguel Unamuno, o presidente 

francês Raymond Poincaré (primo do célebre matemático Henri Poin-

caré) e o cardeal e académico francês Alfred Baudrillart, entre outros.

Ao contrário da Academia Real das Ciências de Lisboa, que nas-

ceu da necessidade prática de uma academia científica em Portugal, 

por influência da Academia das Ciências de Paris, as origens do IC 

foram acentuadamente sociais e coimbrãs.13 Esta sociedade nasceu 

de uma vontade de desenvolver as ciências e as artes no nosso país, 

suscitada, como foi dito, pelo vazio que se fazia sentir ao nível deste 

género de associações, em Coimbra e no país. 

Tendo nascido no seio da UC, sempre se manteve intimamente 

ligado a esta, a ponto de a história do instituto se confundir com a 

história da universidade. A designação comum Clube dos Lentes tra-

duzia o facto de a maioria dos seus sócios serem professores univer-

sitários de Coimbra.  

Na revista O Instituto foram publicados vários programas dos cur-

sos ministrados na universidade. Nela se fez a divulgação da actividade 

científica produzida em Coimbra até ao final do século xix, situação que 

se alterou com a criação do Arquivo Bibliográfico da Biblioteca da Universidade 

de Coimbra, em 1901, da Revista da Universidade, em 1912, da responsa-

bilidade da BGUC, da revista Biblos, em 1925, da responsabilidade da 

Faculdade de Letras e da Revista da Faculdade de Ciências, em 1931. 

Não obstante a sua forte ligação à Universidade de Coimbra, o IC 

não era dependente desta. Desempenhou uma função complementar 

da da universidade pela rede de relações que conseguiu estabelecer 

com instituições nacionais e internacionais, e pelos simpósios, con-

gressos e cursos livres e populares que organizou. Ajudou, sem dúvi-

da, a projectar a universidade no país e no estrangeiro. 

As suas relações com a comunidade científica internacional tra-

duziram-se também pela participação de académicos portugueses em 

congressos noutros países e pela posterior publicação dos respectivos 

relatórios n’O Instituto. Um dos primeiros exemplos foi o professor da 

Faculdade de Filosofia Matias de Carvalho de Vasconcelos, sócio efec-

tivo do instituto desde 1855, que se tornou correspondente em 1860, 

tendo sido encarregado pela sua faculdade de integrar uma comissão 

científica em países estrangeiros em Dezembro de 1857.14 Foi o único 

português a estar presente no congresso de Química de Karlsruhe 

em 1860 que estabeleceu, definitivamente, a hipótese de Avogadro, 

uma decisão que unificou e consolidou a ciência química. Refira-se, 

também, a Conferência Internacional de Paris para a determinação 

de unidades eléctricas em 1881, onde Portugal esteve representado 

por outro professor da mesma faculdade, António dos Santos Viegas, 

sócio e presidente do instituto desde 1885. Outros exemplos foram os 

congressos de Granada e Madrid, em 1911, da Associação Espanhola 

para o Avanço da Ciência, nos quais esteve presente Francisco Miran-

da Costa Lobo, futuro presidente do Instituto (em 1913-1945). A estes 

seguiram-se, na mesma série, os congressos de Valladolid, Sevilha e 

Bilbau, respectivamente em 1915, 1917 e 1919. Costa Lobo esteve 

presente nos I e II Congressos da União Matemática e Internacio-

nal, o primeiro em Estrasburgo em 1920 e o segundo em Toronto 

em 1924. Também esteve presente, como presidente do comité por-

tuguês, nas II, III, IV e V Assembleias-Gerais da União Internacional 

Astronómica, realizadas respectivamente: em Cambridge (Inglater-

ra) em Julho de 1925, em Leiden em Julho de 1928, em Cambridge 

(Boston, EUA) em Setembro de 1932 e em Paris em Julho de 1935.15 

O Instituto colaborou na organização de congressos internacionais no 

Desenho de Sebastião Sanhudo do interior do Teatro Académico, em O Sorvete, n.º 157 

(14 Maio 1881)

14  Os seus relatórios dirigidos à Faculdade de Filosofia foram publicados n’ O Instituto, 

vol. 7º, pp. 110, 134, vol. 8º, pp. 22, 50.

15 LOBO (1938), p. 6.

12  CARVALHO (1953), p. 729.

13  Retirado de A velha alta...desaparecida (1984), p. 5.
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nosso país, como os congressos mistos das Associações Portuguesa e 

Espanhola para o Avanço das Ciências em Coimbra, em 192516, e em 

Lisboa, em 1932.

De não menor importância foi a relação desta academia científica 

e literária com a população não académica. Organizaram-se os cur-

sos livres, destacando-se alguns proferidos por Bernardino Machado, 

Afonso Costa e Manuel da Silva Gaio, e a Biblioteca Para Todos. Estas 

iniciativas, que tinham por objectivo promover a instrução e a civili-

zação por todo o país, permitiram também diminuir o fosso entre a 

comunidade académica e a restante população coimbrã.

Parte da fachada da Faculdade de Letras, demolida em 1942 para dar origem à actual Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Colecção Alexandre Ramires

16 Este congresso reuniu em Coimbra, de 14 a 19 de Junho de 1925, as maiores in-

dividualidades portuguesas e espanholas nas áreas científicas — Ciências Matemáticas, 

Astronomia e Física do Globo, Ciências Físico-Químicas, Ciências Naturais, Ciências 

Sociais, Ciências Históricas, Filosóficas e Filológicas, Ciências Médicas e Aplicação 

(Notícia do Congresso de Coimbra. Congresso Mixto das Associações Portuguesa e Espanhola para o 

Progresso das Sciências. 1925. O Instituto. vol. 72.º Coimbra,. p. 508).

Anselmo Ferraz de Carvalho (então Presidente) discursa na sessão comemorativa do 

centenário do IC. Foto do espólio do IC, 1953
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Focando-nos na ciência, as páginas d’O Instituto dão conta da his-

tória da ciência em Portugal e no mundo. Artigos como o de Edgar 

Saveneses17, que relata a evolução da Termodinâmica até 1860, ou de 

Vieira de Meireles18 em que se relata a história da Física em Portugal, 

ou a série de artigos de Sousa Viterbo19 sobre inventores portugueses, 

e outros, apresentam a história da ciência entre nós e além-fronteiras. 

Mas também é feita história nestas páginas, como na proposta pioneira 

de Adriano Paiva21 para a utilização do selénio na “telescopia eléctrica”, 

uma tecnologia precursora da televisão. A meteorologia e a geofísica 

foram áreas que despertaram grande interesse na academia coimbrã, 

em particular na segunda metade do século xix, dando continuidade 

a uma actividade iniciada no princípio do século. O lente de Filosofia 

Constantino Botelho de Lacerda Lobo realizou as primeiras observa-

ções meteorológicas no Gabinete de Física em 1812. Nos primeiros 

volumes d’O Instituto foram publicadas muitas observações meteoroló-

gicas, algumas realizadas em Coimbra por Matias de Carvalho, tendo 

o interesse por esta área da geofísica impulsionado a aquisição de um 

terreno, em 1862, para a construção do Observatório Meteorológico e 

Magnético, fundado em 1864.22 Jacinto António de Sousa, professor de 

Física e sócio efectivo do instituto, foi o seu primeiro director. 

Devem também ser mencionados os artigos de Teixeira Bastos23 sobre 

os raios de Roentgen, a reacção negativa de Gago Coutinho24 à teoria da 

relatividade de Einstein, os relatórios de Costa Lobo sobre os trabalhos 

realizados no Observatório Astronómico e vários artigos de Mário Silva25, 

aluno de doutoramento de Marie Curie e notável professor de Física. 

Na área da arqueologia, o Museu de Antiguidades do institu-

to abriu portas à criação do Museu Nacional Machado de Castro, 

que englobou um acervo de peças descobertas nas escavações de 

Conímbriga, próximo a Condeixa. Estas pesquisas arqueológicas 

foram desencadeadas pelo IC26 bem como o restauro da Sé Velha.27 

O IC organizou no rés-do-chão do Colégio de São Paulo Eremita 

um Museu de Antiguidades cujo recheio foi o ponto de partida do 

Museu Nacional Machado de Castro, criado pelo decreto-lei de 26 

de Maio de 1911.

Finalmente, a influência do IC também se fez sentir no poder 

político, através do relacionamento muito próximo com diversos 

governantes, muitos deles sócios ou ex-sócios do instituto, a co-

meçar pelo primeiro “grande benemérito”28 Fonseca Magalhães, 

pelo Duque de Saldanha, mas também pessoas como Afonso Costa, 

Teófilo Braga, Bernardino Machado (Machado publicou na revista 

do IC vários artigos dedicados ao ensino29 e à física30), Sidónio Pais 

e António de Oliveira Salazar (membro dos corpos gerentes entre 

1919 e 1925). A proximidade do poder político contribuiu para 

condicionar a simpatia da população estudantil, o que causou, em 

alguns momentos, um certo desconforto em muitos sócios, nome-

adamente após a implantação da República em 1910. O episódio 

da Tomada da Bastilha, ocorrido a 25 de Novembro de 1920, no 

qual estudantes da AAC ocuparam as instalações do IC, situadas 

no primeiro andar do Colégio de São Paulo Eremita ficou como 

símbolo da luta contra a opressão e a tirania em Coimbra. Ainda 

hoje é um evento festejado pelos estudantes.

17 SAVENESES, Edgar - “Equivalência do calor e trabalho mecânico”. vol. 13.º, 11, 

60, 79, 129.

18 MEIRELES, Vieira de - “Apontamentos para a história da Física em Portugal”. 

vol. 15.º, p. 57. Vol. 16.º, pp. 5, 28, 54.

19 VITERBO, Sousa - “Inventores Portugueses” in O Instituto. Coimbra, Imprensa da 

Universidade. vol. 48.º, pp. 50, 127, 236, 317, 402, 457, 564, 635, 712, 787, 853, 911; 

vol. 49.º, pp. 37, 101, 166, 237, 303; vol. 61.º, pp. 101, 250, 294, 362.

21 PAIVA, Adriano - “A telefonia, a telegrafia e a telescopia”. vol. 25.º, p. 414.

22 LOPES, Adriano de Jesus - “Observatório Meteorológico e Magnético da 

Universidade de Coimbra”, in O Instituto. Coimbra, Imprensa da Universidade. 

vol. 40.º, p. 201.

Colégio de S. Paulo Eremita, na Rua Larga, ou “A Bastilha” segundo a tradição acadé-

mica, demolido na década de 1940 a fim de permitir a construção dos Departamentos de 

Química e de Física (Retirado de A velha alta…desaparecida. Coimbra, 1984, p. 34 e 35)

23 BASTOS, H. Teixeira - “Raios X de Röntgen”, in O Instituto. Coimbra. Vol 43.º, 

p. 38, 274

24 COUTINHO, Gago - “Tentativa de interpretação simples da ‘Teoria da relatividade 

restrita’”, in O Instituto. Coimbra. vol. 73.º, pp. 354, 540, 637.

25 SILVA, Mário e Laport, Marcel - “Chimie Physique. Mobilité des ions négatifs et 

courants díonisation dans l’argon pur”, in O Instituto. Coimbra. vol 73.º, p. 783.

26 CASTRO, Miguel Osório Cabral de - “Relatório dos trabalhos da secção de arque-

ologia do Instituto de Coimbra”, in O Instituto. vol. xx, 1874, p. 86.

27 FORJAZ 1953, p. 724.

28 XAVIER 1992, p. 28.

29 Tais como: “A Educação Nova em Espanha” (Machado, vol. 43.º, p. 494), “O Estado 

da Instrução Secundária entre Nós” (Machado, vol. 30.º, p. 466) e “A Reforma da 

Instrução Secundária” (Machado, vol. 43.º, p. 752).

30 Em particular a óptica com o artigo “Teoria Mecânica da Reflexão e da 

Refracção da Luz” (Machado, vol. 21.º, pp. 22, 70; vol. 22.º, pp. 13, 65, 102, 158, 

221, 282; vol. 23.º, p.7).
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s estilos artísticos, as modas e, até, as tecnologias que uma 

biblioteca com quase quinhentos anos1 atravessou foram 

os mais diversos. E, durante todo esse tempo, passou por 

épocas de grandeza e por épocas de míngua, usando diversas 

marcas de posse bibliográficas, fossem elas faustosos super-libros e ex-

líbris ou modestos carimbos de borracha. 

O (re)conhecimento dessas marcas é importante (quando, por exem-

plo, aparecem livros com elas no mercado), mas também porque as mar-

cas de posse relevam para a história cultural da biblioteca, portanto para 

a história cultural da universidade e da sociedade portuguesa em geral. 

Elas evidenciam como, em cada época, a biblioteca se quis mostrar e que 

mensagens quis transmitir. Um melhor conhecimento das marcas usa-

das pela “Livraria da Universidade” será útil também para não tolerar 

invenções despropositadas quando se tratar de conceber, nesta época de 

imagens efémeras, o emblema ou logótipo da instituição. 

Nos seus primeiros tempos, a Livraria pode ter usado marcas bi-

bliográficas baseadas no selo primitivo da universidade (pelo menos, 

desde 1309), mas nada conhecemos de marcas, nem sequer do selo 

universitário.2 A precariedade dos espaços universitários e as sucessi-

vas transferências entre Lisboa e Coimbra devem ter contribuído para 

a perda dos livros da primitiva biblioteca. 

A escolha da sedente Sapiência, como solene insígnia do Estu-

do “tal como a elle convinha”3, é uma criação manuelina, datável 

de 1507. Insígnia que “se porá em todas as fabricas… e livros dela”, 

como regulamentam os Estatutos de 1591. 

A marca mais antiga que é possível datar sabemos que foi man-

dada executar em 6 de Setembro de 16034, especialmente para os 

livros adquiridos no estrangeiro, em 1602, pelo bacharel Pedro de 

O

Mariz, “corrector das impressões e guarda da Livraria”. É um  super-

libros (marca de posse aposta sobre a encadernação) com a legenda 

“[florão]insignia.vniversitatis.conimbricensis”, de desenho provavel-

mente nacional e de grande clareza gráfica. 

Representa a figura da Sapiência sentada entre livros e sobre um 

dos livros um mocho, com uma esfera armilar pedunculada (quase 

um ceptro) na esquerda e um livro aberto na direita. Junto à Sapiência 

(erradamente chamada Minerva), representa-se uma joeira ou crivo, 

simbolizando a selecção pelo estudo.

Marcas bibliográficas da “Livraria da Universidade” (sécs. XVI-XXI)
A. E. Maia do Amaral

Bibliotecário da Biblioteca  Geral da Universidade de Coimbra

A matriz de latão da marca de posse adiante ilustrada 

Magnífico super-libros dourado, datável de 1603, que deve ser a mais antiga marca de 

posse de todas as bibliotecas públicas portuguesas (Cota 2-4-6-1)

1  Da Livraria do Estudo há referência documental desde 1513. 

2  Todas as encadernações antigas, catenati, desapareceram no tempo de André de 

Avelar, segundo MADAÍL 1937, p. 17.  

3 MADAÍL 1949, p. 284 e sgts.

4 MADAÍL 1932, p. 206; MELO 1979, No 152; BANDEIRA 1943-1947, Vol. 1, p. 249.
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Esta marca foi usada em encadernações de tábua de excelente qua-

lidade, como o demonstram alguns exemplares que sobrevivem em 

perfeitas condições. Pela documentação conservada, sabemos em que 

circunstâncias e data foi produzido este super-libros e até os nomes dos ar-

tífices que o estamparam nas pastas das encadernações que executaram 

para a universidade: os diversos ferros5 deste desenho foram usados por 

Domingos Fernandes, Francisco Álvares e Manuel Álvares. 

É um dos mais soberbos super-libros portugueses e, se for a mais 

antiga marca da Livraria, será também a primeira marca de posse 

bibliográfica usada por uma biblioteca pública portuguesa.

No estado actual dos nossos conhecimentos, não temos a certeza 

de que esta, bem datada, seja a mais antiga das marcas da Livraria 

porque existe outra6 semelhante. Com a divisa, em maiúsculas roma-

nas, de acordo com os Estatutos, “[cruz] per me reges regnant et le-

gvm conditores ivsta decernvnt Proverbiorvm c(apitulum) 8”, retirada 

dos Provérbios de Salomão (8:15), é uma figuração da própria insígnia 

da Universidade, praticamente idêntica ao desenho incluído nos Esta-

tutos filipinos de 15977. 

É um desenho magnífico, perfeitíssimo, trabalho porventura es-

trangeiro, onde já (ou ainda) não figura a joeira, que tanto pode ser 

posterior como anterior ao de 1603. Facto deveras extraordinário é 

que a matriz que serviu para a estampar, executada em latão e ainda 

assente num cepo muito usado de madeira, se conservou em mãos 

particulares e deu entrada no Arquivo da Universidade de Coim-

bra8, cerca de 1937, pela mão do conservador António Gomes de 

Rocha Madaíl. 

Usadas pontualmente (não sistematicamente)9 ao longo do século 

xvii, não conhecemos deste século outras marcas bibliográficas, sejam 

elas super-libros ou carimbos. 

Só no século seguinte nos aparecerá uma marca totalmente dife-

rente, porventura coincidindo “com o novo edifício joanino”10 que 

aos bibliotecários e aos universitários da época tanto orgulho deve ter 

dado, e nos dá ainda a nós. 

Este novo desenho com um mocho empoleirado num livro fechado 

(legenda “[estrela] Livraria da Universidade”), foi como que “extraí-

5 Presumimos que cada encadernador tenha usado o seu, o que fará com que fossem 

três, pelo menos.

6 Atribuida à segunda metade do século XVII por PACHECO 2008.

7 Parece que este desenho é anterior ao manuscrito dos Estatutos. 

8 Matriz sigilar n.º 9. Alt. 71 mm larg. 53 mm.

9 Apesar de não estarem inventariadas todas as marcas bibliográficas da BGUC, arris-

caríamos dizer que nos parecem raríssimas estas marcas em livros do séc. XVI-XVII com 

encadernações “de época”.

Ainda se conserva a matriz de latão 

desta marca de posse (A.U.C. Matriz 

sigilar no 9)

10 MADAÍL 1937, p. 102. Outros atribuem-no ao século XVIII-XIX. 

Cf. MELO 1979,  No 153.

Um desenho perfeito da insígnia da Universidade figura neste super-libros aplicado em 

pastas de encadernações da “Livraria da Universidade” em data indeterminada (Cota 

1-5-14-13)
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do” da insígnia da Universidade, simplificando a marca bibliográfica 

até então em uso. Foi um desenho que conheceu grande voga, e que 

— com variantes bem mais bastardas — foi usado até ao século xx. 

No segundo quartel do século xviii, deu-se, então, uma mudança 

de imagem, mas não verdadeiramente uma mudança de motivo ins-

pirador, uma vez que tanto o mocho como o codex se contam entre os 

atributos da Sapiência salomónica. Dois dos cunhos deste desenho 

conservam-se na biblioteca11.

O carimbo dito do mocho (e não será uma coruja?) teve uma va-

riante com a mesma legenda (cremos que posterior, mas essa é ques-

tão a apurar ainda) em que o livro desaparece e o animal fica apenas 

pousado numa coroa de louros. Esta imagem existiu em super-libros 

dourados, para as encadernações, e em carimbos, para o papel. 

Da transição do século xix-xx (porventura do ano de 189712) data 

outro carimbo ainda em uso, desenhado por Mestre António Augusto 

Gonçalves, que restaurou a figuração da Sapiência, agora de pé (portan-

to, não-conforme aos Estatutos), com ceptro na direita e livro aberto na 

esquerda e com a legenda “biblioteca:vniver-sitatis:Conimbrig(ensis)”. 

Filiável na chamada Arte Nova então em voga, este desenho existe 

em duas variantes como ex-líbris (impresso em várias cores) em selo 

branco e vários carimbos — de que se ilustram apenas dois, usados até 

hoje com legenda em latim ou traduzida em português. 

As bibliotecas incorporadas ao longo dos anos na Biblioteca Geral 

traziam, naturalmente, os seus próprios super-libros e carimbos, alguns 

muito antigos (como o do Colégio de São Pedro), outros mais recentes 

(como os do Liceu José Falcão) ou foram carimbados na BGUC com 

marcas próprias. 

Esclareça-se que na boa prática bibliográfica as marcas de posse 

se devem somar harmoniosamente e não cancelar-se mutuamente. 

Desconhecemos, infelizmente, quem tenham sido os autores dos di-

versos carimbos gerais ou especiais concebidos durante o século xx, 

aplicados aos fundos Visconde da Trindade e outros. Sabemos que 

o carimbo da biblioteca Luís de Albuquerque foi concebido pela 

sua filha, arquitecta Maria Helena Morais de Albuquerque, e que 

o desenhador das marcas feitas nos últimos anos, tem sido – com 

boa vontade de amador – o signatário destas linhas. Referimo-nos 

aos carimbos criados para o Centro Interdisciplinar de Estudos 

Camonianos (2001) e para as bibliotecas de Maria Augusta Barbosa 

(2004), de J. P. de Oliveira Martins (2006), de António Gonçalves 

Rodrigues (2008) e de José Pires da Silva (2009).

Resumindo, do ponto de vista da imagem, a Livraria da Universi-

dade, depois chamada Biblioteca Central e, mais tarde ainda, Biblio-

teca Geral, usou como primeira marca a insígnia manuelina do Estu-

do e foi simplificando, progressivamente, a carga gráfica e simbólica 

das suas marcas, recorrendo sempre a pormenores ou elementos da 

mesma insígnia. Ainda há, com certeza, muito a investigar sobre esta 

Várias marcas bibliográficas com mocho e livro, sécs. XVIII-XX

11 Juntamente, encontram-se dois sinetes de lacre decorados com as armas de Portugal 

coroadas e a legenda “Bibliotheca da Universidade”, mas que nunca foram usados 

como marcas bibliográficas.

12 MELO 1979, No 157.

Super-libros e carimbo do mocho, séc. XVIII, que também existe em carimbo



130

BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Variantes de carimbo e selo branco com a Sapiência em pé, um desenho original de 

António Augusto Gonçalves, 1897

Super-libros da biblioteca de São Pedro, séc. XVIII
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matéria, cuja história tentámos deixar aqui esboçada. Mas, se outra 

vantagem não tiver esta tentativa, que dela fique a lição de que a an-

tiguidade e o valor da Biblioteca Geral justificam que nela se não vol-

tem a usar marcas bibliográficas incaracterísticas, como aquela “mi-

séria dum carimbo de borracha com quatro palavras metidas numa 

oval”13 que Rocha Madaíl abominava e ao qual, lamentava ele, era 

“dada preferência”14, em 1937.
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Constitui o apêndice iconográfico ao Manual Normativo da Identi-

dade Visual da Universidade de Coimbra, da autoria do Professor 

Doutor António Filipe Pimentel

RIBEIRO, José Silvestre – História dos estabelecimentos scientíficos, litterarios 

e artísticos… 2 vols. Lisboa : Acad. Real das Sciencias, 1871-1889

TEIXEIRA, António José – “A Livraria da Universidade”. O Instituto. 

2ª série. Coimbra, vol. 37, nº 5, Nov. 1889, p. 305-312

TOMÁS, Aníbal Fernandes – “Os ex-libris ornamentaes portugue-

zes”. Portugal artístico. 1ª série. Porto, nº 109, 1905, p. 662

13 MADAÍL 1932, p. 162.

14 MADAÍL 1937, p. 103.

Desenhos de carimbos para fundos especiais por A. E. Maia do Amaral, 2001 a 2006
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evido à sua longa história e à sua extensa actividade, a Uni-

versidade de Coimbra (UC) dispõe de um conjunto de cerca 

de nove dezenas de bibliotecas, que é único à escala nacio-

nal, albergando cerca de dois milhões de volumes. O conjunto 

das bibliotecas da UC constitui um recurso essencial para o funciona-

mento da instituição, incluindo a prestação de serviços à comunidade. 

A maior delas é a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra 

(BGUC), com mais de um milhão de volumes: inclui o riquíssimo pa-

trimónio da Biblioteca Joanina, que contém boa parte do fundo de li-

vro antigo (esse fundo vai desde os tempos medievais até 1830 e inclui 

mais de cem mil volumes, um verdadeiro “tesouro” à escala nacional e 

internacional). A candidatura em curso da UC a Património Mundial 

da Humanidade, no quadro da UNESCO, é valorizada por esta cir-

cunstância.

Nas últimas dezenas de anos, nas bibliotecas das universidades de 

todo o mundo e também na UC, foram aparecendo, para além dos ca-

tálogos digitais, muitos conteúdos digitais. A biblioteca do futuro deverá 

ser um híbrido da biblioteca antiga, com espólios em papel e noutros 

suportes físicos, que importa salvaguardar e dar à consulta, e de uma 

biblioteca moderna, electrónica e ubíqua. Com efeito, na sociedade da 

informação o acesso às bibliotecas passou a estar em todo o lado.

As bibliotecas da UC procuraram acompanhar os processos de 

informatização que têm ocorrido por todo o mundo. A BGUC tem 

concretizado desde há anos um programa de desenvolvimento infor-

mático que contempla as necessidades do conjunto das bibliotecas 

da UC. São nítidos os avanços que nesse campo se verificaram com 

a disponibilização, em 2005, do Sistema Integrado de Informação

Bibliográfica SIIB/UC (programa Millennium).

A Comissão para a Reorganização e Reestruturação das Biblio-

tecas da UC concluiu em 2006 que era necessário reorganizar as bi-

bliotecas da UC, juntando os serviços de algumas delas, um processo 

que em certos casos implica a procura de novos espaços (ou alterações 

dos existentes) enquanto noutros casos se pode fazer virtualmente. Por 

exemplo, a BGUC situa-se num edifício não funcional, com mais de 

cinquenta anos e que atingiu já a saturação. A Comissão preconizou 

também a utilização de software e de serviços comuns (regulamento 

único de empréstimo para toda a UC, regulamento único de emprés-

timo interbibliotecas, cartão único de utente, etc.). Decidiu ainda criar 

o Serviço Integrado (SIBUC) para apoiar as várias bibliotecas na ges-

tão da base de dados comum, promover a ligação à Biblioteca Nacio-

nal Digital do Conhecimento Científico B-On, ajudar a digitalização 

de documentos antigos (a moderna forma de salvaguardar o patrimó-

nio bibliográfico) e colocar em linha obras produzidas por autores da 

UC, nomeadamente teses de mestrado e doutoramento e publicações 

científicas e pedagógicas. As transformações preconizadas visaram 

conferir maior unidade e identidade ao património bibliográfico dis-

perso na UC e coordenar procedimentos, prestando melhores serviços 

a todos os utilizadores tanto internos como externos.

Eis um breve resumo da actividade da BGUC e das outras bibliotecas 

da UC, na visão prospectiva contida no documento da Comissão.

D

A BGUC e as Bibliotecas da Universidade de Coimbra 
Carlos Fiolhais

Director da Biblioteca Geral e do Serviço Integrado das Bibliotecas da UC

João Carlos Marques

Ex-Presidente da Comissão para a Reorganização e Reestruturação das Bibliotecas da UC

A Torre de Babel representada no manuscrito Livro de lembranças dos planetas... de 1593 

(Cota Ms. 440)

Paço das Escolas. Foto da “Photographia Conimbricense” de J. M. dos Santos, ca. 1890
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da Universidade de Coimbra e publica, ainda que em forma apenas 

electrónica, os utilíssimos Sumários das Publicações Periódicas Portuguesas.

A BGUC é a maior de todas as bibliotecas da UC no que respeita 

ao seu acervo, é a que tem maior número de funcionários e a que 

tem maior horário de abertura. Como foi dito, dada a sua saturação, 

é necessário um plano que leve a BGUC para outro local, desejavel-

mente perto do Pólo I (a “Casa do Conhecimento” foi uma solução 

proposta no quadro de uma colaboração com a Câmara Municipal de 

Coimbra, confrontada ela própria com necessidades de expansão da 

Biblioteca Municipal). A previsível diminuição do número de biblio-

tecas beneficiárias do Depósito Legal deverá levar a UC e a Câmara 

Municipal a soluções de cooperação no domínio das bibliotecas.

REDE DE BIBLIOTECAS DA UC

As bibliotecas da UC foram caracterizadas no Relatório da referi-

da Comissão pela sua fragmentação e dispersão não só no respeitante 

a espaço físico como no respeitante a dependências.

Distribuição espacial das bibliotecas da UC

a

Por exemplo, a Faculdade de Ciências e Tecnologia, a maior de 

todas, integra 16 bibliotecas, 9 situadas na Alta (Pólo I), 5 no Pinhal 

de Marrocos (Pólo II), uma na Cumeada e ainda outra em Santa 

Clara. A dispersão de núcleos bibliográficos verificava-se não só den-

tro de cada unidade orgânica mas também dentro de cada edifício. 

Por exemplo, na Faculdade de Letras, no Pólo I, além da Biblioteca 

Central, existem 35 núcleos documentais, nem todos eles abertos ao 

público e disseminados por todos os pisos do edifício. 

1) Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra
Os primeiros registos escritos que referem a existência de uma bi-

blioteca na UC datam de 1513. A construção da Biblioteca Joanina, 

a partir de 1716, foi um marco notável no seu desenvolvimento, assim 

como o foi a construção do actual edifício nos anos 50.

Durante quase dois séculos, o núcleo bibliográfico que é hoje a 

BGUC constituiu a única biblioteca da UC (a única universidade no 

país até 1911, com a excepção temporária da Universidade de Évora). 

Este facto justifica que se atendam os seguintes aspectos:

a)  A partir da data da sua fundação até aos dias de hoje, devido ao 

facto de beneficiar do Depósito Legal, a BGUC abrange todas 

as áreas do conhecimento na língua portuguesa e noutras. Não 

se trata, portanto, de uma biblioteca apenas de Humanidades.

b)  O seu tamanho e a sua longevidade fazem dela a segunda bi-

blioteca do país pelo número e valor dos documentos que foi 

acumulando ao longo destes anos, não tendo semelhança, desse 

ponto de vista, com qualquer outra biblioteca universitária.

c)  O tipo de leitura e as condições de acesso aos documentos se, 

por um lado, têm de respeitar o valor bibliográfico das obras 

que possui, por outro lado determinam que esteja aberta à co-

munidade em geral, do país e do estrangeiro, e não só à comu-

nidade universitária. Esta característica aproxima a BGUC do 

tipo das bibliotecas nacionais, tanto mais que é complementar 

da Biblioteca Nacional para a documentação portuguesa ante-

rior a 1939, quando foi criado o Depósito Legal.

d)  Os seus recursos humanos e financeiros, bem como a sua estru-

tura organizativa, ganhariam com ser específicos, o que poderia 

ser conseguido num contrato-programa com a tutela.

Vale a pena dar alguma informação quantitativa sobre a BGUC. 

Do total de cerca de um milhão de documentos estão no catálogo 

informatizado cerca de 35 por cento. O crescimento anual é de cerca 

de 10 mil monografias e 700 títulos (novos) de publicações periódi-

cas. Os lugares disponíveis são 178 em quatro salas. Tem mais de 

20 mil utilizadores anuais e o empréstimo foi alargado, em 2008, 

a toda a população, estudantil ou não. Tem serviços especializados 

para deficientes e acesso à rede de Informação do Instituto Nacional 

de Estatística. 

Graças à sua longa história e ao labor dos seus vários directores 

(que remontam ao Renascimento, como o cronista da Índia Fernão 

Lopes de Castanheda), a BGUC dispõe de um património bibliográfi-

co de valor enorme que inclui, entre muitos outros, os “tesouros” que 

ilustram estas páginas. 

Foi ainda a BGUC que, depois da extinção da Imprensa da UC, 

levou a cabo uma obra notável de edição, que inclui várias centenas 

de volumes dos melhores autores. Publicou os Acta Universitatis 

Conimbrigensis, a Revista da Universidade de Coimbra, o Boletim da Biblioteca 

Pólo II - Pinhal de Marrocos

Pólo III

Pólo I

Pólo II
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Este conjunto de bibliotecas e núcleos documentais totalizava 90 

unidades, de grandeza e importância muito diversa. Uma vez que 

os serviços de bibliotecas são hoje profissionais e exigem grandes in-

vestimentos em meios materiais e humanos, foi recomendado que se 

caminhasse no sentido de uma maior concatenação.

Os documentos existentes no conjunto das bibliotecas atrás men-

cionadas somam, num cálculo aproximado, cerca de dois milhões. 

As bibliotecas mais antigas, como a BGUC, são as que, naturalmente, 

possuem maior número de documentos, mas alguns dos seus fundos 

(nomeadamente doações) encontram-se por catalogar. O número de 

volumes indicado torna o conjunto das bibliotecas da UC a maior bi-

blioteca universitária do país e a segunda biblioteca portuguesa, logo 

depois da Biblioteca Nacional de Portugal.

As bibliotecas mais antigas possuem fundos históricos muito pre-

ciosos: é o caso das Faculdades de Direito e de Letras, dos Departa-

mentos de Física, Botânica, Ciências da Terra, etc.

Actualmente, os documentos da UC existentes fora da BGUC 

encontram-se assim distribuídos:

Sendo o actual número de alunos da UC de cerca de vinte e dois 

mil, a relação entre o número de volumes e o número de alunos é de 

BIBLIOTECA MONOGRAFIAS E OUTROS 
DOCUMENTOS

PUBLICAÇÕES 
PERIÓDICAS

TOTAL

Faculdade de Letras 374.543 9.558 384.101

Faculdade de Direito 237.140 6.950 244.090

Biblioteca das Ciências da Saúde

(Faculdades de Medicina e Farmácia) 63.077 5.350 68.427

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Antropologia 25.872 2.709 28.581

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Arquitectura 6.289 223 6.512

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Bioquímica 231 5 236

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Botânica 39.737 3.250 42.987

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Ciências da Terra 35.657 3.846 39.503

Faculdade de Ciências e Tecnologia – Engenharia Civil 18.027 374 18.401

Faculdade de Ciências e Tecnologia – Engenharia Electrotécnica 13.327 465 13.792

Faculdade de Ciências e Tecnologia – Engenharia Informática 4.358 210 4.568

Faculdade de Ciências e Tecnologia – Engenharia Mecânica 4.978 206 5.184

Faculdade de Ciências e Tecnologia – Engenharia Química 3.038 80 3.118

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Física 17.432 1421 18.853

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Instituto Geofísico 1.346 33 1.379

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Matemática 34.100 328 34.428

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Observatório Astronómico 4.000 36 4.036

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Química 12.777 726 13.503

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Zoologia 9.331 695 10.026

Faculdade de Economia 74.950 1.796 76.746

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 30.928 474 31.402

Faculdade de Ciências do desporto e Educação Física 8.131 168 8.299

Centro Ciência Viva Rómulo de Carvalho 6.269 15 6.284

Centro de Documentação Europeia 13.670 235 13.905

Centro de Documentação 25 de Abril 23.815 3.655 27.470

Centro de Estudos Interdisciplinares do Séc. xx 3.933 119 4.052

Centro de Estudos Sociais 19.937 782 20.719

Centro de Documentação Braill e e Sonoro 854 1 855

Total 1.087.747 43.710 1.131.457

Este quadro tem por base, com alguma actualização, o Relatório “Reorganização e Reestruturação das Bibliotecas da Universidade de Coimbra”. 
Está em curso um esforço de informatização, que permitirá actualizar estes dados.
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cem, o melhor número entre todas as universidades do país. Por outro 

lado, o rácio entre o número de postos de leitura nas várias bibliotecas 

(2205) e o número de alunos é de 1/10, relação que se aproxima dos 

parâmetros definidos a nível internacional (1/8).1 Todas as bibliotecas 

praticam empréstimo domiciliário para toda a comunidade universi-

tária e utentes externos, à excepção (por razões óbvias) do Centro de 

Documentação 25 de Abril e do Centro de Documentação Europeia.

Os serviços de biblioteca são assegurados na UC por cerca de190 

pessoas: 37 bibliotecários, 70 técnicos de biblioteca e 83 funcionários 

administrativos2. De acordo com os parâmetros internacionais já re-

feridos3, deveria existir um técnico superior de BAD para cada 300 

alunos. Esta relação na UC é, actualmente, de 1/600. 

REORGANIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS

Uma melhoria substancial dos serviços prestados pelas bibliote-

cas da UC, nomeadamente do ponto de vista da sua informatização 

e dos seus horários de funcionamento, passará pela redução do nú-

mero dessas bibliotecas e pela utilização optimizada dos recursos 

materiais e humanos existentes. 

De acordo com o relatório da Comissão de Reorganização e Rees-

truturação, o número de bibliotecas deverá ser reduzido a apenas 10, 

tendo em conta a organização geral dos saberes e as realidades físicas 

e históricas da UC. Os objectivos do processo de reestruturação são:

a)  Melhorar as condições de atendimento aos utilizadores e esten-

der o período de funcionamento diário das 9 até às 24 horas.

b)  Possibilitar, no mesmo horário, através da estreita articulação en-

tre os diversos sectores e passando pela rotatividade de pessoal, 

que haja pelo menos uma biblioteca aberta aos fins-de-semana. 

c)  Tendencialmente, permitir o acesso dos utilizadores aos serviços 

de bibliotecas na UC 24 horas por dia. 

Neste quadro, deverão passar a existir, além da BGUC as seguin-

tes bibliotecas:

2) Biblioteca da Faculdade de Direito

É a melhor biblioteca do país no seu género. Será necessária uma 

melhoria substancial das actuais instalações desta biblioteca, que de-

verá integrar a biblioteca do Centro de Documentação Europeia.  

Começou já a ser concretizado um projecto de nova biblioteca da 

autoria do Arquitecto Álvaro Siza Vieira, que prevê a ocupação do 

espaço onde esteve a Faculdade de Farmácia.

3) Biblioteca da Faculdade de Letras

Deverá integrar todas as pequenas bibliotecas, dispersas pelas di-

ferentes estruturas internas da Faculdade, sendo reconhecida pela 

Comissão a necessidade de renovação de instalações. A Biblioteca 

desenvolver-se-á em dois espaços, um da actual Biblioteca Central e 

outro destinado às Línguas e Literaturas.

4)  Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia 1 

(Pólo I)

Deverá integrar as actuais bibliotecas dos Departamentos de 

Antropologia, Arquitectura, Bioquímica, Botânica, Ciências da Ter-

ra, Física, Matemática, Química e Zoologia e ainda as do Instituto 

Geofísico e do Observatório Astronómico.

5)  Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia 2 

(Pólo II)

Deverá integrar as actuais bibliotecas dos Departamentos de 

Engenharia Civil, Engenharia Electrotécnica e de Computadores, En-

genharia Informática, Engenharia Mecânica e Engenharia Química.

6)  Biblioteca das Ciências da Saúde – Farmácia e Medicina

As antigas bibliotecas das Faculdades de Farmácia e de Medicina 

foram reunidas num edifício novo no Pólo III, designado por Bibliote-

ca das Ciências da Saúde. 

7) Biblioteca da Faculdade de Economia

8)  Biblioteca da Faculdade de Psicologia e Ciências de 

Educação

9)  Biblioteca da Faculdade de Ciências do Desporto e 

Educação Física

10) Centro de Documentação 25 de Abril

Será instalada na rua da Sofia, na Baixa de Coimbra.

1 WITHERS, F. N. (1974) - Standards for library service : an international survey, Paris :

UNESCO, 1974

2 Dados do Relatório “Reorganização e Reestruturação das Bibliotecas da Universidade 

de Coimbra”, disponível na Internet em <www.uc.pt/sibuc/Pdfs/relatorio> . Estes nú-

meros têm vindo a diminuir.

3 WITHERS, F. N., op. cit.
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INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA

Desde o início do século xx (Decreto n.º 4 de 24/12/1901 e, mais 

tarde, Decreto 19 952 de 27/6/1931) que à BGUC tem  sido reconhe-

cido um papel dinamizador de outras unidades, tendo como função 

manter um catálogo colectivo da UC. Por outro lado, a cooperação 

entre as bibliotecas da UC é uma velha necessidade. Esse trabalho 

recua à década de 1960, com a criação e manutenção do Catálogo 

Colectivo da UC, a partir de 1967. Daqui se evoluiu em 1985 para 

o projecto cooperativo de informatização das bibliotecas da UC, o 

Sistema Integrado de Informação Bibliográfica  da UC (SIIB/UC). 

A BGUC viu, do ponto de vista formal, o seu papel ser reconhecido 

pelo Regulamento de 1997, aprovado pelo Senado e publicado no 

Diário da República, II Série de 13/10, em que se diz no n.º 2 do Art.º 

2.º: “compete à BGUC a coordenação de serviços comuns a todas as 

bibliotecas da Universidade, nomeadamente o SIIB/UC”.

Na prática e ao longo dos anos, a BGUC coordenou as acções 

tendentes à substituição do sistema de gestão integrada da informação 

(obtenção do financiamento, definição de requisitos técnicos, concurso 

e selecção) e da sua entrada em funcionamento (conversão de dados, 

definição de políticas de utilização, parametrização de acordo com as 

exigências locais e coordenação das acções de formação). A BGUC 

tem também, em colaboração com o Centro de Informática da UC, 

efectuado a gestão do sistema informático que suporta o SIIB/UC e 

prestado o apoio técnico necessário. Desempenhou uma acção mo-

bilizadora para a participação das restantes bibliotecas no SIIB/UC, 

promovendo reuniões e criando mecanismos de funcionamento.  

 

Assim, não é de estranhar que em 2007 tenha sido criado na BGUC 

o Serviço Integrado das Bibliotecas da UC (SIBUC), cuja missão é:

a)  Prestar assessoria técnica à Reitoria na área das bibliotecas, dis-

ponibilizando informações necessárias à fundamentação de de-

cisões, nomeadamente aquisição, manutenção e alteração das 

infra-estruturas das bibliotecas (edifícios, mobiliário, iluminação, 

aquecimento, etc.) e gestão de recursos humanos e financeiros. 

b)  Coordenar a gestão das aquisições de bases de dados comuns 

e as assinaturas das publicações periódicas estrangeiras (B-On 

e outras) recolhendo as estatísticas de utilização, apoiando na 

definição e partilha de custos, propondo a inclusão de novos 

conteúdos e promovendo acções de informação e divulgação 

por todas as bibliotecas.

c)  Coordenar a base de dados bibliográfica da UC, promover 

reuniões com as bibliotecas participantes, sugerir alterações ou 

novos desenvolvimentos, planear as actividades dos grupos de 

trabalho, gerir o sistema informático e apoiar o funcionamento 

de novas versões, zelar pela qualidade da base de dados através 

da normalização de procedimentos técnicos.

d)  Fomentar e coordenar a divulgação da informação em suporte 

digital, incluindo as teses de mestrado e doutoramento e restan-

te produção científica da UC.

e)  Coordenar a preservação do património bibliográfico e docu-

mental da UC, mediante conveniente digitalização e/ou restau-

ro (trabalho em cooperação com a Biblioteca Nacional).

f)  Coordenar as actividades de formação e actualização do pessoal 

técnico.

g)  Prestar serviço de consultadoria e apoio às bibliotecas.

Nos últimos tempos novos projectos foram lançados pela BGUC e 

Sala de Leitura da Biblioteca Geral
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Um scanner Digibook em operação, em 2007

Os processos de digitalização têm de decorrer com segurança para as obras preciosas e com todas as garantias de não 

alteração das proporções ou das cores da imagem produzida
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pelo SIBUC que visam precisamente a conservação do património bi-

bliográfico. Vale a pena referir alguns, os dois primeiros apoiados pelo 

Programa Operacional da Cultura (POC) do Ministério da Cultura:

-  Biblioteca Joanina Virtual. Para além da reconstituição tridimensio-

nal de todo o espaço da Biblioteca Joanina (nem todo ele visitável 

pelo público) de modo a permitir uma visita virtual, o projecto 

permitiu digitalizar algumas obras do fundo antigo, de edição 

portuguesa, complementarmente ao trabalho efectuado nesta 

área pela Biblioteca Nacional de Portugal.

-  Biblioteca Geral Digital. Para além da digitalização do notável

catálogo de miscelâneas e manuscritos da BGUC, de modo a 

permitir uma consulta mais fácil, inclui a digitalização de alguns 

dos itens catalogados.

-  Biblioteca Digital da Universidade de Coimbra um projecto de digitali-

zação de livro antigo que reúne obras da BGUC e das Bibliotecas 

das Faculdades de Direito, de Letras, e de Ciências e Tecnologia 

(Botânica) e que será alargado às outras bibliotecas. 

-  Estudo Geral. É o repositório institucional da UC de conteúdos 

científicos (teses, dissertações e artigos) digitais em texto integral, 

lançado pelo SIBUC no ano de 2008. Conta actualmente com 

cerca de 6000 títulos.

Outros projectos deste tipo se deverão seguir. Por exemplo, dada 

a importância do acervo, impõe-se um projecto de digitalização no 

domínio da música antiga. O mesmo deverá acontecer com colecções 

de originais autógrafos.

Por outro lado, muito há a fazer no sentido de restauro físico dos 

livros antigos. A BGUC está a promover a campanha “SOS Livro 

Antigo”, no âmbito da qual empresas poderão utilizar o espaço histó-

rico da Biblioteca Joanina mediante uma contrapartida financeira que 

reverte integralmente para o restauro de livros. Está prevista a cria-

ção de um laboratório de restauro, sob a responsabilidade do SIBUC, 

que prestará apoio nesta área, nomeadamente no quadro de cursos 

especializados de conservação e restauro que a UC promove. Neste 

domínio assinale-se ainda a profícua colaboração com os sectores das 

Ciências da Vida da UC num projecto de investigação de fungos em 

livros antigos, a respeito da identificação das espécies de morcegos 

que frequentam a Biblioteca Joanina, assim como a colaboração com 

o Departamento de Engenharia Mecânica da UC na monitorização 

de condições ambientais nos depósitos e salas do edifício do BGUC.
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his book, a colaborative work between the General Library 

of  the University of  Coimbra (BGUC), and the Coimbra 

University Press, Portugal, displays some of  the “treasures” of  

that library. Whatever the concept of  “treasures” may be, and 

their selection is always a subjective task, BGUC holds precious books, 

documents and collections of  both national and universal relevance.

In relation with the “Estudo Geral” (General Study), as the 

first Portuguese university was called, some kind of  library existed 

already in the 14th and 15th centuries. But the origins of  this library 

remains uncertain, since the first written evidence of  a library dates 

back only from 1513. Therefore, BGUC will soon commemorate its 

fifth centenary.

In 1728 a new Casa da Livraria (“House of  the library”) was built 

next to the former Royal Palace by the King John the 5th. That  

“Casa” is known today as Biblioteca Joanina (“John’s Library”) and is 

the true ex-libris of  the university, visited every year by thousands of  

visitants from the all around the world. 

In the 20th century a new building became necessary, and in 1956 

a Estado Novo (“New State”, as the regime of  Salazar was called) style 

building was inaugurated outside but close enough to the Pátio das 

Escolas, the courtyard of  the old  palace.

Due to the development of  collections and the changing needs 

of  the university community, this building is also close to saturation 

and newer facilities are now required. With over one million books 

BGUC is the second bigger library in Portugal, but if  we count all the 

University libraries together there are around three million volumes.

Only some of  the treasures could be included here. Many others 

are to be found either in BGUC or in the other libraries within the 

Coimbra’s network. Rare and precious books are not the only ones 

considered: here we also included documents that we believe have 

something to say, stories to tell to today’s reader, tired of  beautiful 

images and of  ex cathedra lessons.

Beyond showing the mere bibliographic oddities, the objects of  

this book encompasses the buildings themselves, the illuminated 

manuscripts of  the 12th century, the printed books from the “golden 

period” of  the 15th-16th centuries, the early newspapers, the musical 

sources, the collections and the image in all its manifestations, from the 

early photographic plates of  the baroque library itself  to the images 

created in different times to provide a library identity (logos, stamps 

and possession marks).

To display the variety of  the library many different collaborators 

were gathered:

António Filipe Pimentel 

The University library and its buildings 

The 18th century “Biblioteca Joanina” and the Estado Novo library 

are presented by a Professor of  Art History in a perfect synthesis that 

will remain a standard for years to come.

A. E. Maia do Amaral

Bibliophile libraries, litterary and scientific collections 

One necessary short overvue of  the collections, private donnations 

and collections, incorporated from the 18th century on. 

Flávio Pinho

Musical holdings: a brief  presentation 

A complete survey of  the precious music and music-related 

holdings by a researcher who made unexpected findings in BGUC: the 

only known autographs of  profane music of  João de Sousa Carvalho 

or the identification of  lost music for the opera Percepicio de Faetonte 

by António José da Silva “the Jew”.  

Saul António Gomes

Medieval illuminated manuscripts and fragments 

A dense, technical and scholar-oriented approach, in fact the first 

ever to cover all the Medieval and Renaissance illuminated collections 

of  BGUC. Saul Gomes announces here many new findings. in the 

generally under-evaluated manuscripts of  BGUC. 

T

Abstract

Andar intermédio do edifício da Biblioteca Joanina, actual depósito Sala 4 e piso técnico. 
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Maria da Graça Pericão

Printing in the 15th and 16th centuries 

The personal approach of  one of  the most distinguished experts 

in Portugal in “incunabula” and 16th-century printed books. Until 

a few years ago she had been in charge of  the Reserved and special 

collections of  BGUC. 

Iuliana Filimon Barros Gonçalves

Portuguese serials 

As a representative of  today’s generation of  librarians, Gonçalves 

contribution is very systematic in the coverage of  all major national 

newspapers and magazines kept at BGUC.

Alexandre Ramires

The photographic image at the General Library 

From one of  the best known researchers on the history of  

photography in Portugal comes a demonstration of  the enormous 

importance of  the University of  Coimbra in the reception, study and 

dissemination of  the early photographic products and techniques.

António José Leonardo, Décio Ruivo Martins and Carlos Fiolhais

O Instituto de Coimbra: the history of  a scientific, litterary 

and artistic academy 

The learned society “O Instituto” was founded in 1852 at the exact 

same place where BGUC now stands and played for over a century 

an important role in Coimbra’s cultural life. For a coincidence and 

after some wandering its funds and archives are now preserved at the 

ground level in the founding site.

A. E. Maia do Amaral

Ownership marks of  the “Livraria da Universidade” 

First essay on the classification of  the library possession marks 

from the beginnings to the 21st century. The superb gilded super libros 

used by the Coimbra University library in the 16th and 17th centuries 

are worth being inscribed in bookplate history.

Carlos Fiolhais, João Carlos Marques

BGUC and the libraries of  the University of  Coimbra 

The importance of  the networking concept in the University 

libraries and of  the digitization processes, which are under way, is the 

object of  the final chapter.

The image is a main feature of  this book. The bright and almost 

“scientific” photography of  Paulo Mendes and the more obscure and 

“poetic” photography of  João Armando Ribeiro add to its charm. But 

many other photographers from Charles Thurston Thompson, in 1866, 

to the world famous Candida Hoefer, in 2006, are also present since they 

have both captured the magnificent Biblioteca Joanina.
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