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Prefácio
O presente livro constitui o terceiro volume da coleção Ortógrafos
Portugueses.
Ao procurar estabelecer uma edição semidiplomática da ortografia do
nosso autor, optámos por uma intervenção mínima no texto original
seiscentista, com os seguintes critérios de edição:
a) manteve-se qualquer grafia original e conservaram-se todas as
variações gráficas encontradas, não se procedendo à correção de
formas do texto original, mesmo que os editores as possam julgar
incorretas ou erradas. Manteve-se, também, a pontuação original,
removendo-se, porém, todos os espaços antes dos sinais de pontuação
onde hoje não são habituais.
b) mantiveram-se as letras maiúsculas ou minúsculas conforme se
encontram no texto original;
c) separaram-se as palavras em linha mediante a utilização de um hífen,
mesmo quando ausente do texto original.
d) manteve-se o itálico existente ao longo do texto original;
e) mantiveram-se os carateres <u> ~ <v> e <i> ~ <j>, independentemente
do valor de vogal ou consoante;
f) uniformizaram-se as ocorrências do <ſ, ʃ, ß> longo com natureza
alográfica mediante o emprego do <s> redondo (<s, s, ss>);
g) substituíram-se os grafemas históricos como <C> (para et ou e) por <&>;
h) não se procedeu ao desdobramento da nasalação operada pela notação
léxica < ̃>, mantendo-se os demais sinais de abreviatura;
i) mantiveram-se a paginação e a distribuição em linhas conforme o
original;
j) indica-se o número de fólio original no fundo da página;
k) No âmbito de uma representação de várias combinações grafemáticas,
<C> maiúsculo representa as consoantes, <V> as respetivas vogais. No
caso de combinações, como <ca,o,u> ou <que,i>, os carateres
sobrescritos representam elementos contextuais que se seguem
imediatamente ao grafema em questão.
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1 Álvaro Ferreira de Vera, o autor e a obra
1.1 Álvaro Ferreira de Vera (fl. 1631-1646): breve esboço biográfico
Apesar de ser autor de umas obras de grande relevo nas respetivas áreas,
observa-se desde logo que sabemos muito pouco sobre a vida do humanista
Álvaro Ferreira de Vera. Por exemplo, o Abade de Sever, Diogo Barbosa
Machado (1682-1772) oferece apenas uma síntese bastante breve no primeiro
volume da sua Bibliotheca Lusitana:
ALVARO FERREYRA DE VERA. Naceo em Lisboa, de Pays illustres, e no
Collegio de Santo Antaõ dos Padres Jesuitas aprendeo as letras humanas, e as
disciplinas Mathematicas, das quaes teve por Mestre o Padre Christovaõ Borro insigne
professor nesta faculdade. Depois de se instruir na liçaõ da Historia profana se applicou
com o mayor disvelo por todo o tempo da sua vida a alcançar a noticia das Familias
illustres deste Reyno revolvendo para este fim todos os Cartorios, e Archivos da Corte, e
principalmente o Real, onde continuamente assistia por ter contrahido estreita amizade
com o Guarda mór della. Naõ satisfeito das noticias, que a sua incansavel deligencia
tinha colhido em Portugal passou a Madrid, onde viveo até o anno de 1645. occupado
no estudo Genealogico das Familias de Espanha [...] (Machado 1741, I: 102).

O referido (então padre jesuíta) italiano Cristoforo Bórri (1583-1632,
conhecido em Portugal como Cristóvão Borro, Cristóvão Borri, Cristóvão
Bruno ou Cristóvão Brono), depois de passar uns anos na Ásia portuguesa (de
1615 a 1624) e de ensinar no Colégio das Artes em Coimbra durante o ano
letivo de 1626/1627 (Baldini 1998: 208, 232), terá sido «[...] indicado para
ministrar o curso da Aula da Esfera do Colégio de Santo Antão, em Lisboa, à
época a principal instituição de ensino matemático em Portugal» (Carolino
2009: 262). Assim, Bórri somente terá estado no ativo daquele colégio lisboeta
no ano letivo de 1627/1628, dividindo o seu curso «[...] em duas partes, uma
destinada à 'Arte de navegar' e a outra para a 'Nova Astronomia'» (Oliveira /
Costa / Menezes 2017; cf. também Baldini 1998: 232).
Como veremos em 1.3.4, a ligação entre Vera e Bórri que o Abade de
Sever oferece no seu rascunho biográfico supra é crível. No entanto, parece
evidente que uma participação do jovem Álvaro nas aulas de matemática
avançada na Aula da Esfera só poderá ter tido lugar quando este se encontrava
próximo do fim do seu percurso escolar naquela instituição do ensino
secundário jesuítico, não devendo, por isso, ter mais do que 15 e menos do que
18 anos de idade. Assim, dado que Bórri só foi professor da Aula da Esfera no
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ano letivo de 1627/1628, parece-nos lícita a conclusão de que Vera poderá ter
nascido entre 1609 e 1612.
Na linha de Barbosa Machado, o bibliógrafo oitocentista Inocêncio
Francisco da Silva (1810-1872) oferece ainda menos informações biográficas
no seu Diccionario Bibliographico Portuguez, provavelmente pela ligação
que Vera mantinha à casa real espanhola dos Filipes, em vez de aderir à
restauração portuguesa:
ÁLVARO FERREIRA DE VERA, cuja profissão e estado não indicam claramente
os nossos bibliographos, que d'elle tractaram. Apenas se sabe (por elle o dizer) que fôra
natural de Lisboa; e que passando de Portugal para Hespanha, assentou sua residencia
em Madrid. Lá estava em 1640, e se conservou nos annos seguintes, continuando a
reconhecer Philippe IV como seu rei, não obstante achar-se acclamado e governando em
Portugal o Duque de Bragança. Barbosa dá a entender que elle falecera em 1645, mas é
inexacto; pois consta com certeza que ainda vivia em 1647 (Silva 1859, I: 46).

Neste breve trecho, Inocêncio aproveita e discute unicamente a
informação que Barbosa Machado dera sobre o ano de óbito do autor,
corrigindo este dado, sem, aliás, fornecer qualquer fonte.
Semelhantemente, no 34.º volume da Grande Enciclopédia Portuguesa
e Brasileira (originalmente editado em 1945), encontramos essencialmente
uma síntese da informação fornecida pelos dois bibliógrafos:
VERA (Álvaro Ferreira). Genealogista do séc. XVII, de nobre ascendência.
Frequentou as aulas do Colégio de Santo Antão, estudando Letras e Matemática,
que lhe foi ensinada pelo insigne professor Padre Cristóvão Borro. Aprendeu
História profana e, em seguida, dedicou-se ao estudo genealógico das famílias
ilustres do Reino, para o que consultou todos os cartórios e arquivos da Corte,
nomeadamente o da Torre do Tombo, nele estando continuamente pela grande
amizade que o ligava ao seu guarda-mor. A fim de colher mais notícias alem das
que encontrara nos arquivos portugueses foi para Madride, onde se conservou até
1645, entretido com o estudo das famílias espanholas. [...] Álvaro Ferreira de Vera,
que foi sequaz de Filipe III, ainda vivia em 1647 (GEPB s.d., XXXIV: 612).

Tendo encontrado documentação até então inédita do arquivo nacional
espanhol Archivo General de Simancas, o historiador conimbricense António
de Oliveira (n.1931) publicou, em 1982, o artigo «Álvaro Ferreira de Vera,
arbitrista», em que oferece uma discussão do termo e da atividade como
'arbitrista',1 para em seguida apresentar 'o alvitre' (cf. Oliveira 1982: 284291) que Vera submeteu, em 1637, ao rei espanhol Felipe IV (1605-1665,
1

Trata-se, essencialmente, de uma pessoa que fez uma representação ao rei com algum
projeto de melhoria de natureza fiscal ou outra, com que o próprio proponente ligava
esperanças de alguma 'mercê', normalmente de natureza financeira.
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reinou em Espanha desde 1621, e em Portugal como Filipe III de 1621 até
1640). Apesar de Vera não receber a atenção pretendida, é importante a
informação constante nos documentos do processo, nomeadamente que
Vera terá passado algum tempo no Brasil, em Pernambuco (Oliveira 1982:
285), e que requereu como recompensa adicional dos seus esforços
arbitristas, «[...] o foro de fidalgo, com uma comenda para um dos filhos,
ajuda de custo enquanto estivesse em Madrid e o cargo de Almoxarife do
Mar de Lisboa» (Oliveira 1982: 287). Não sabemos até quando Vera
continuou a viver em Madrid, nem se sabe mais nada sobre os filhos, ou
restante família.
1.2 A obra tratadística nobiliária e genealógica de Álvaro Ferreira de Vera
Para além do conjunto de obras didático-linguísticas em quatro partes que
será descrito em 1.3 e cuja edição se segue a este estudo introdutório, o
nosso autor seiscentista dedicou a sua atividade intelectual sobretudo à
elaboração de genealogias. Em seguida, iremos apresentar as publicações
mais importantes do autor.2
No fim do ano de 1631, Vera publicou a sua obra Origem da Nobreza
Politica, Blasoẽs de armas, appellidos, cargos, & titulos nobres, impressa
pelo tipógrafo lisboeta Matias Rodrigues. Trata-se de um opúsculo in-4.º,
com [4] fólios não paginados, seguidos pelo corpo do texto com 14 capítulos
e 56 fólios paginados. No seu paratexto de 16 de agosto de 1631, é com as
seguintes palavras que o autor começa por justificar a dedicatória ao seu
sobrinho Luís de Albuquerque de Melo:
Precisa obrigação tinha de dedicar a V. M. as primicias de meu injenho, & meus
primeiros suores, & trabalhos. A hũa por ser V. M. filho do senhor Ioão d'Albuquerque
de Mello, e D. Maria de Vera, minha irmãa, aos quaes devo quãto sou, valho. A outra
por ser V. M. descendente per linha legitima da illustre familia dos Albuquerques, tam
cheia de grãdezas, como de famosas victorias, q̃ não sômẽte derão a Portugal hõra, e
fama, mas ainda nome aos escritores polas averẽ escritto (Vera 1631e: fol. [3v]).

As censuras datam de 30 de agosto (Qualificador do Santo Ofício e
Deputados do Conselho Geral), 4 (Ordinário) e 15 de setembro de 1631
(Paço), tendo a licença de impressão sido concedida em 23 de setembro de
2

Com efeito, Álvaro Ferreira de Vera deixou um considerável número de manuscritos
que se encontram em bibliotecas espanholas e portuguesas, mas sobretudo no fundo
da Biblioteca Nacional Española. Dado que as obras em questão são principalmente
de natureza genealógica, como advertem Machado (1741, I: 103) e Silva (1858, I: 47)
e GEPB (s.d., XXXIV: 612), não iremos dedicar-lhes mais atenção neste âmbito.
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1631 (Vera 1631e: fol. [2r-2v]). Assim, depois de o qualificador do Santo
Oficio ter constatado a coincidência do livro impresso com o manuscrito
('està cõforme'; Vera 1631e: fol. [2v]), o indispensável 'pode correr' foi
concedido pelos Deputados do Conselho Geral a 2 de dezembro de 1631.
Assim, tal como constata Oliveira (1982: 271), as referidas 'primicias de meu
injenho, & meus primeiros suores, & trabalhos', a que se refere Vera na
missiva ao sobrinho, não constituem em rigor a primeira, mas sim a segunda
obra que Vera publicou no mesmo ano.

Vera (1631e: fol. [1r])

Vera (1791: [I])

Até hoje, este tratado nobiliário, cujo principal fim era explicar e
defender o grupo social da nobreza no antigo regime,3 teve um total de três
edições. A edição setecentista deve-se a um editor desconhecido que se
identifica como 'Manuel António Monteiro de Campos Coelho e Soisa,
Filho' e foi impressa pelo tipógrafo lisboeta João António da Silva, sendo um
livro de [8], 340 [rectè 240] páginas, em formato in-8.º.4

3

Sobre a natureza deste tipo de tratados, e em especial sobre o opúsculo de Vera
(1631e) e as suas fontes, cf. o estudo de Guillén Berrendero (2009).

4

No fim deste livro (Vera 1791: 306-340) a paginação está errada: a partir da página
205 ocorre um erro de paginação, uma vez que a próxima página é apresentada
como '306'. Veja-se também Silva (1858, I: 46).
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Mais recentemente, a primeira edição de 1631 foi objeto de uma edição
com transcrição e fac-símile parcial pela editora lisboeta Livro Aberto, sendo
prefaciada por Filipe Folque de Mendóça (Vera 2005).
Entre a produção genealógica de Vera, são de mencionar as seguintes
obras impressas em Espanha e em espanhol, que são referidas por
Machado (1752, I: 103), mas às quais não tivemos acesso, tais como:
Vidas abbreviadas del Conde don Enrique de Borgoña, del Rey D, Afonso
Enriques el I. de Portugal, de D. Sancho el I. de D. Alonso el II. de D.
Sancho II. de D. Alonso el III. del Rey D. Dioniz unico en Portugal 6. en
numero; de D. Alonso IV. y D. Pedro (Zaragoza, 1643); 5 Informacion
sobre el titulo de Gijon (Madrid, 1645); Informacion de la Origem de los
Vasconcelos (Madrid, 1646).
Para além disso, existe outra publicação bibliograficamente dependente
do genealogista, publicada dentro da tradição editorial do famoso
Nobiliario de D. Pedro, atribuído a Dom Pedro Afonso de Portugal, 3.º
Conde de Barcelos (1287-1354), filho ilegítimo do rei D. Dinis (1261-1325,
reinou desde 1279). A este propósito afirma Inocêncio:
O Nobiliario que se lhe attribue, e de que existe no Archivo Nacional da Torre de
Tombo uma copia que se julga do seculo XV, foi publicado na forma em que o
dispozera e coordenara João Baptista Lavanha [...].
130) (C) Nobiliario de D. Pedro, conde de Bracelos (sic), hijo delrey D. Dionis de
Portugal. Ordenado y ilustrado con notas y indices, por Juan Bautista Lavaña,
coronista mayor del reyno de Portugal. En Roma, por Estevan Paolinio 1640. Fol. gr.
de XII (innumeradas) 402 pag., a que se seguem os indices dos titulos, dos appellidos e
dos nomes proprios das pessoas conteúdas no Nobiliario. [....] Posto que o titulo seja em
castelhano, o livro é escripto em linguagem portugueza, com excepção das notas
marginaes de Lavanha, que são tambem em hespanhol. Impressas no mesmo formato
costumam andar annexas, e enquadernadas juntamente no proprio volume Notas de
Felix Machado da Costa e Silva, marquez de Monte-bello, de pag. 1 a 20 ditas de
Alvaro Ferreira de Vera, de pag. 21 a 32 ditas de Manuel de Faria e Sousa, de pag. 32 a
46: seguindo se tres indices de appellidos e solares, respectivamente relativos a cada
uma d'estas series de notas (Silva 1862, VII: 373).

Segundo a informação do bibliógrafo, as notas de Álvaro Ferreira de
Vera ao Nobiliario de D. Pedro, Conde de Bracelos, hijo del rey D.
Dionis de Portugal terão feito parte da mesma edição póstuma que tinha

5

Desconhece-se se esta obra será igual à obra intitulada Origen de los reyes de
Portugal: titulos, oficios, apellidos, y armas de las familias de aquel Reyno (En
Zaragoza, 1646), de que se conservam dois exemplares incompletos na Biblioteca
Nacional de Portugal (cotas H.G. 6778 A. e RES. 447 V.).
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sido preparada pelo cronista João Batista Lavanha (1555-1624). 6 Na
verdade, todos os exemplares conhecidos da primeira edição romana têm
[XII], 402 páginas, seguidas por [XXXVI] páginas não numeradas com
um aviso e os referidos índices, mas sem qualquer elemento das referidas
notas. Entre os exemplares que consultámos, este é o caso do exemplar da
Biblioteca Nacional de España (cota R/10241) da Biblioteca
Complutense da Universidad Complutense de Madrid (cota BH FLL
31659) e do da Národní knihovna České republiky [Biblioteca Nacional
da República Checa].

Lavanha (1640: [I])

Vera (1640: 21)

Já o exemplar da Österreichische Nationalbibliothek [Biblioteca
Nacional da Áustria; cota 64.C.7] conta com o apêndice anunciado por
Inocêncio, uma vez que as 46 páginas, seguidas por [VII] páginas não
numeradas, se encontram acrescentadas a seguir aos índices. Para além
das notas do nosso autor, as restantes devem-se aos genealogistas Felix
Machado da Costa e Silva (1595-1662), 1.º Conde de Amares e 1.º
6

No fundo da Biblioteca Nacional de España, encontram-se dois códices
manuscritos, assinados pelo próprio autor (MSS/7632; MSS/1450; cf. Lavanha
1620 e 1622), sendo o MSS/1450 datado de 22 de maio de 1622 (Lavanha 1622: fol.
2v). Note-se que o texto de Lavanha (1640) é redigido em língua portuguesa, tal
como se pode ver nos manuscritos do autor.
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Marquês de Montebelo, assim como ao erudito português hispanófilo
Manuel de Faria e Sousa (1590-1649), que em 1646 publicou a tradução
espanhola Nobiliario del Conde de Barcelos D. Pedro, Hijo delRey D.
Dionis de Portugal (Sousa 1646).7
Com efeito, as «Notas de Alvaro Pereyra de Vera al Nobiliario del
Conde D. Pedro»8 ocupam as páginas 21-31, ao passo que a correspondente
«Tabla de apellidos, y otras cosas, en las notas de Aluaro Ferreyra de Vera»
ocupa as páginas [V-VI] do apêndice. As notas genealógicas de Vera são
todas redigidas em língua espanhola e dizem respeito às páginas impressas da
obra de Lavanha, às quais os três comentaristas se referem com o termo
espanhol 'plana' e a indicação da respetiva página no Nobiliario.
1.3 O conjunto linguístico-didático de Álvaro Ferreira de Vera
Foi sob o título geral Orthographia, ov modo para escrever certo na lingua
Portuguesa: Com hvm trattado de memoria artificial, outro da muita
semelhança, que tem a lingua Portuguesa com a Latina que Álvaro
Ferreira de Vera publicou o seu conjunto linguístico-didático no prelo
lisboeta de Matias Rodrigues (fl.1629-1649; cf. Wilkinson / Ulla Lorenzo
2015, II: 168, 469 e Wilkinson / Ulla Lorenzo 2015, III: 1870, 2365). O
conjunto em formato in-4.º ocupa [8] fólios não numerados, seguidos por
88 fólios numerados em sequência, mas divididos em quatro opúsculos que
à primeira vista parecem ter independência bibliográfica, uma vez que
apresentam rostos separados. Mas esta primeira visão é enganadora, uma
vez que a paginação do conjunto é praticamente contínua, com a exceção
dos rostos e dos fólios em branco que se encontram nos respetivos inícios
de Vera (1631b: fol. [49r-49v]), Vera (1631c: fol. [57r-57v]) e Vera (1631d:
fol. [77r-77v]), que não apresentam qualquer numeração explícita.9

7

A grafia errada 'Pereyra' do apelido do nosso autor vem logo corrigida a partir do
primeiro cabeçalho par do fólio seguinte: «Notas de Aluaro Ferreyra de Vera»
(Vera 1640: 22).

8

Semelhantemente à edição anterior, também nesta edição espanhola, as notas de
Vera foram impressas sob o título «Notas de Alvaro Ferreyra de Vera, al Nobiliario del
Conde D. Pedro, i a varias notas de Iuan Bautista Lavaña» (Vera 1646: cols. 610-911;
com paginação errada em vez de '611').

9

Devemos reconhecer que em Kemmler (2001) o autor ainda não tinha consciência
da natureza complexa da obra de Vera como conjunto linguístico-didático, nem era
possível, na altura, identificar outra(s) variante(s).
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No âmbito da indispensável censura para a publicação da obra, o
jesuíta Jorge Cabral (ca. 1571-1637; cf. Franco 1719, I: 509) serviu como
o qualificador do Santo Ofício e rematou a sua censura do conjunto em 10
de fevereiro de 1631 com as palavras «Polo que todos estes trattados (com
as poesias adjuntas) me parecem mui dignos de se estampar» (Cabral em
Vera 1631a: fol. [2r]).
Da parte do Conselho Geral do Santo Ofício, a licença de impressão
de 2 de fevereiro de 1631 foi assinada por «G. Pereira. Dom Miguel de
Castro. Francisco Barreto. Fr. Antonio de Sousa», ou seja, pelos quatro
deputados Gaspar Pereira (deputado desde 1617; cf. López-Salazar Codes
2011: 116), Dom Miguel de Castro (filho do 2.º Conde de Basto, D.
Diogo de Castro), Francisco Barreto (bispo do Algarve desde 1671) e o
dominicano Frei António de Sousa, todos eles deputados desde 1626 (cf.
López-Salazar Codes 2011: 126, 133).
Com data de 17 de fevereiro de 1631, o Chantre da Sé Patriarcal de
Lisboa, João Bezerra Jácome, concedeu a licença em representação do
Ordinário.
Mesmo que no livro se encontre reproduzida antes da licença do
Ordinário, segue-se a licença de impressão do Desembargo do Paço de 18
de fevereiro de 1631, que vem assinada por «Cabral. Salazar. Barreto», ou
seja, os desembargadores Fernão Cabral, João de Frias Salazar e
Francisco Barreto (cf. López-Salazar Codes 2011: 254).
Terminado o processo de impressão, o papel de qualificador coube
novamente a Jorge Cabral, que em 15 de julho de 1631 constatou: «está
conforme com o seu original» (Cabral em Vera 1631a1: fol. [2v]). No que
respeita à taxação obrigatória do mesmo dia, não chegou a ser impresso o
valor estabelecido, pelo que se ignora o valor tributário em questão.
Vera dirige a dedicatória do conjunto de obras a um nobre que surge
identificado como 'Manuel d'Eça', suposto descendente do nobre
quatrocentista D. Fernando de Eça (1379-1478), que por sua vez era neto
paterno do rei D. Pedro I (1320-1367, reinou desde 1357). Se bem que
hoje não nos seja possível identificar a pessoa histórica que aceitou ser o
'protector' da obra, como o identifica Vera (1631a1: fol. [4v]), não
duvidamos de que Manuel de Eça deve ter sido uma personagem de
relevo na Lisboa de 1631.
Apesar da dependência bibliográfica que, como vimos supra, une os
três opúsculos seguintes ao rosto que encontramos de Vera (1631a1),
iremos em seguida apresentar cada um dos opúsculos, já que o tratado
metaortográfico será o nosso principal objeto de estudo daqui em diante.
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Vera (1631a1: [fol. 1r]; exemplar da BNP)

Vera (1631a2: [fol. 1r], Exemplar da BL)

Tal como já deixou entender Duarte (2016: 348) com muita pertinência,
os paratextos iniciais do conjunto devem ser apreciados separadamente das
quatro partes da obra de Álvaro Ferreira de Vera. Neste sentido, os
primeiros oito fólios não numerados que se referem a todo o conjunto têm o
seguinte conteúdo:
fólios

conteúdo
[1r] [rosto]
[1v] [fólio em branco]

[2r-3r] LICENC,AS.
[3v] [poesia em língua latina] AD LECTOREM.
[4r-4v] A DOM MANUEL D’ EÇA.
[5r-8v] PROLOGO.

Para além do exemplar pertencente à Biblioteca Nacional de Portugal
(cota L. 321 V.) que a mesma disponibilizou na sua Biblioteca Nacional
Digital (Vera 1631a1), conseguimos identificar pelo menos uma variante
no exemplar pertencente à British Library, que face à forma 'OV' da
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conjunção em versaletes no exemplar lisboeta apresenta 'ou' em letras
normais no rosto da primeira parte.10
Entre o Exemplar da Biblioteca Nacional de Portugal e o da British
Library não detetámos quase nenhumas diferenças. Conseguimos encontrar
as seguintes divergências (negritos nossos):
–
–

<OV> (Vera 1631a1: fol. [1r]) ~ <ou> (Vera 1631a2: fol. [1r]);
<de-sta> (Vera 1631a1: fol. [2r]) ~ <de-ta> (Vera 1631a2: fol. [2r]).

No primeiro caso, trata-se de uma opção gráfica diferente: em vez da
grafia <ov> com versalete e com o grafema vocálico <-v>, o exemplar da
BL regista a conjunção ou com a vogal, da mesma forma como se escreve
hoje. No que respeita ao segundo caso, parece evidente que se trata de um
erro tipográfico em Vera (1631a2: fol. [2r]).
Apesar de termos consciência de que estes elementos, com todo o
rigor, poderiam ser editados separadamente do texto da Ortographia
(Vera 1631a1), por razões de natureza prática, optámos por manter estes
elementos juntos com a edição do primeiro opúsculo.
1.3.1 A Ortographia, ov arte para escrever (Vera 1631a)
Ao constituir a primeira parte do conjunto de obras de natureza didático-linguística de Vera, o terceiro tratado ortográfico propriamente dito da língua
portuguesa surgiu em Lisboa, na primeira metade do ano de 1631, em plena
União Ibérica, momento em que em Portugal reinava o espanhol Felipe IV.
Observa-se que o «Prologo» de Vera (1631a1: fol. [5r-8v]) se refere
não só à ortografia, mas também a outras partes do conjunto,11 o tratado
metaortográfico começa só no fólio 1r:

10

Uma vez que a BNP possui pelo menos seis exemplares completos de Vera
(1631a/d), não parece de excluir que possam existir exemplares da variante Vera
(1631a2) ou outras.

11

Neste âmbito, Vera (1631a1: fol. [8v]) até menciona um «[...] Compendio de
vocabularios: O qual vai repartido per frases de Re civica, nautica, rustica, & bellica:
partes exteriores, & interiores do homem: officios, & vicios do corpo: proverbios
commumente usados em Latim, & Português», de que não consta que alguma vez
tenha sido publicado. Também Machado (1741, I: 103) afirma «Porem naõ se
imprimirão estas duas obras», ao referir-se aos projetos editoriais que identifica como
«Compendio de Vocabularios, ou Lexicon Lusitano Latino» e «Cortezaõ perfeito».
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Vera (1631a1: fol. 1r; exemplar da BNP)
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Vera (1631a2: fol. 1r, Exemplar da BL)

Dado que o corpo do texto do próprio tratado metaortográfico parece
coincidir, é de constatar que a diferenciação supra constatada entre as
duas variantes somente diz respeito aos primeiros fólios não numerados.
Assim, tendo em conta que não encontrámos mais divergências dentro do
texto da ortografia dos dois exemplares impressos por Matias Rodrigues,
não registaremos aqui a variante, pelo que o histórico das edições desta obra
se apresenta como se segue:
(11631a1): «Ortographia, ov arte para escrever certo na lingua Portuguesa», em: Vera,
Álvaro Ferreira de (1631a1): Orthographia, ov modo para escrever certo na
lingua Portuguesa: Com hvm trattado de memoria artificial, outro da muita
semelhança, que tem a lingua Portuguesa com a Latina, Author Alvaro
Ferreira de Véra, natural da inclyta cidade de Lisboa, Dirigido a Dom Manoel
d'Eça &c., Em Lisboa: Per Mathias Rodriguez, fols. 1r-47v.
(22009): Orthographia ov modo para escrever certo na lingua Portugueſa,
Apresentação, transcrição e notas de Waldemar Ferreira Netto, São Paulo:
Paulistana Editora (Coleção Documentos da Língua Portuguesa), DOI
doi.editoracubo.com.br/10.4322/85-99829-04-1.
(32011): Tōru Maruyama: Keyword in Context Index of the Orthographia ou modo para
escrever certo na Lingua Portuguesa (1631) by Alvaro Ferreira de Vera,
Nagoya: Department of Japanese Studies, Nanzan University.

Assim, o exemplar de 2009 deve ser considerado a segunda edição. Esta
deve-se a Waldemar Ferreira Netto, Professor Titular do Departamento de
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Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo.
O editor brindou os leitores da sua edição com a «Apresentação» de
seis páginas, na qual se preocupa mais com o fenómeno da 'escrita' do que
com a 'ortografia' (Ferreira Neto em Vera 2009: 9-14). Por seu turno, as
notas do editor servem sobretudo para destacar as gralhas identificadas e
mantidas dentro da edição. Ao longo da sua edição, o editor serve-se do 's
longo' nas suas vertentes normal <ſ> e itálica <ſ> e justifica esta opção com
a praxe explícita do próprio ortógrafo. 12 Note-se, no entanto, que, numa
pesquisa de palavras dentro do livro digital, estes carateres são
reconhecidos como <s> redondo, por isso a legibilidade digital da edição
não fica de modo algum comprometida.
No que respeita à transcrição, o editor refere que procurou «[...] realizar
uma cópia rigorosa do texto original, que encontramos na Biblioteca Digital
da Biblioteca Nacional, em Lisboa [...]» (Ferreira Neto em Vera 2009: 14).
No entanto, a alegada fidelidade fica por aquém do anunciado e desejável,
uma vez que (sem fazer referência à questão) optou por não respeitar os
elementos mais importantes da composição tipográfica da ortografia
seiscentista: o uso de carateres itálicos para a maior parte das vogais com
diacríticos quando estas se encontram em texto normal e o uso generalizado
de carateres itálicos na composição de todo o corpo do texto da
Orthographia. Finalmente, é de lamentar que Ferreira Neto tenha introduzido
a sua paginação 'moderna' com algarismos árabes desde o paratexto da sua
autoria, de modo que se perde a foliação dos [8 fols.] + 47 fols. do livro
seiscentista, apesar de o editor manter a composição do texto original com
esta paginação nova (cf. Vera 2009: 15-124).
A terceira edição da Orthographia é constituída pelo Keyword-inContext-Index do lusitanista japonês Tōru Maruyama (n.1950), em formato
A4, com [VIII] páginas não numeradas, uma edição do texto ao longo de 60
páginas (elaborada com base num exemplar de Vera 1631a2; cf. a imagem

12

Assim, Ferreira Neto (em Vera 2009: 14) explica o seguinte: «Mantivemos a
ortografia tal e qual encontramos, inclusive com as variações entre s e ſ, sobretudo por
tratar-se de um manual de ortografia e mais ainda por haver referência a ambas as
formas no próprio texto do autor. Isso cria alguma dificuldade inicial na leitura, mas
logo nos acostumamos e passamos a entender a diferença». Julgamos que neste
contexto teria sido preferível que o editor pelo menos tivesse oferecido algum
comentário sobre a natureza de facto alográfico entre os grafemas <ſ>, <ſ> e <s>.
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do rosto em Maruyama 2011: [V]), assim como uma concordância do
mesmo texto de 309 páginas.13
Com base no texto de Vera (1631a1: fols. 1r-47v), a estrutura da
«Ortographia, ov arte para escrever certo na lingua Portuguesa» pode ser
representada da seguinte forma:14
fólios
1r-2v

conteúdo
CAPITVLO I. Que cousa seja orthographia, & quanto importa
escrever com certeza.

2v-5r CAPITVLO II. Da divisão das letras: & seu principio.
5r-24r

CAPITVLO III. [– CAPITVLO XXV.] Das letras do alphabeto
começando da primeira letra A. [-Da letra Z.]

24r-24v CAPITVLO XXVI. Sobre a Abbreviação a que chamamos Til.
25r-26v

TRATTADO DAS VOGAES QUE IVNTAS na linguajem Portuguesa
se fazem dittongos.

27r-27v Divisaõ da dicçoẽs, & syllabas no fim da regra.
27v-28r

Das letras em que se podem acabar as dicçoẽs da lingua
Portuguesa.

28r-36v

Trattado da composição das palavras: & das letras, que nellas
dobrão.

28r-29v Cap. I. Das razoẽs que ha para se dobrarem as letras.
29v-30r Cap. II. Da composição das palavras.
30r-36v Cap. III. Das letras, que se podem dobrar.
37r-41r

TRATTADO DA PONTVAção das clausulas, notas, & accentos da
orthographia.

13

Consultámos o exemplar pertencente ao Centro de Estudos de Letras que se conserva
na Biblioteca Central da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro com a cota
'MAR 811.134.3'35 106357 CEL'.

14

De maneira muito resumida, José Lemos Monteiro (1992: 80-81) oferece uma divisão
dos 'assuntos tratados' em oito alíneas temáticas de a) a h), ao passo que Adélia de
Ascensão Barros apresenta o 'sumário' completo com referência explícita de todos os
capítulos, tratados, etc. (Barros 1942: 1134-1135). Uma relação de todos os capítulos
da ortografia em língua francesa encontra-se na ficha 3353 do Corpus de Textes
Linguistiques Fondamentaux: Notices (Augusto / Kemmler / Assunção 2015).
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fólios
41v-42v

conteúdo
Dos accentos, & viraccentos, que usão os Gregos, & Latinos: &
quando os devemos usar na escrittura.

43r-47v Regras geeraes da Orthographia da lingua Portuguesa.

Ainda que a disposição do conteúdo não coincida com a da
Orthographia da Lingoa Portvgvesa (1576) do jurista quinhentista Duarte
Nunes de Leão (ca. 1530-1608), não será por acaso que o estudioso
brasileiro José Lemos Monteiro resumiu a sua comparação dos conteúdos
da seguinte forma:
Trata-se, em última análise, de um plano idêntico ao seguido por Duarte Nunes de
Leão, com pequenas divergências na disposição e extensão das matérias. Para
exemplificar, basta dizer que as Regras gerais, que aparecem resumidas no fim da obra
de Álvaro Ferreira de Vera, são mais pormenorizadas em Duarte Nunes de Leão e
antecedem outros estudos, como o da observação dos artigos, dos acentos, abreviaturas,
etc. (Monteiro 1992: 81).15

1.3.2 O Modo para saber contar per Calendas, Nonas, & Idus (Vera 1631b)
Com o título extenso Modo para saber contar per Calendas, Nonas, &
Idus: & pelas notas, & abbreviaturas dos Romanos, & Gregos, o segundo
opúsculo do conjunto linguístico-didático de Álvaro Ferreira de Vera
ocupa os fólios [49]-56v.
Como se pode verificar nas imagens dos respetivos rostos, não parece
haver divergências na composição tipográfica entre o exemplar
pertencente à Biblioteca Nacional de Portugal e o da British Library.
Com efeito, também dentro do próprio corpo do texto não detetámos
qualquer diferença entre os dois exemplares, pelo que aqui não
registaremos a existência de duas variantes da obra.

15

Neste contexto, é de constatar que o empréstimo, muitas vezes bastante extenso e literal,
de conteúdos de obras anteriores, continuava a ser uma prática muito corrente na
elaboração de obras metalinguísticas, pelo menos até meados do século XIX. Por isso,
preferimos identificar as fontes de Vera, evitando assim empregar avaliações acusatórias
que nos parecem anacronísticas, tais como 'plágio ideológico-formal' ou «[...] é flagrante
a apropriação [...]» (Monteiro 1992: 81), reconhecendo, porém, que a mesma prática hoje
em dia justamente constitui crime, sendo um dos pecados mortais no âmbito académico.
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Vera (1631b: fol. [49r]; exemplar da BNP)

Vera (1631b: fol. [49r]; exemplar da BL)

Assim, consideraremos a única variante que conhecemos:
1

( 1631b): «Modo para saber contar per Calendas, Nonas, & Idus: & pelas notas, &
abbreviaturas dos Romanos, & Gregos», em: Vera, Álvaro Ferreira de
(1631a1: fols. [49r]-56v).

Este opúsculo, que teve apenas uma única edição dentro do conjunto,
não possui paratexto e começa logo com a exposição da matéria:
fólios

conteúdo

[49r] [rosto]
[49v] [fólio em branco]
50r-51v

NOTAS, E ABBREVIATVRAS ANTIGAS DOS Romanos, que
hoje usamos nas escritturas vulgares.

52r-53v

DIVISÃO DOS MESES pela conta antiga, & que hoje se usa em
breviarios, & calendarios, repartidos per Calendas, Nonas, & Idus.

53v

Regras para saber como se ha de usar destes tres nomes Calendas,
Nonas, & Idus.

54r-54v Exemplo.
54v-55v Exemplo de outro mes differente.
56r-56v Exemplo.
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A seguir a uma explicação detalhada dos números romanos que já se
encontram de forma mais sintética no fim do capítulo «DAS
ABBREVIATVRAS» (Leão 1576: fol. 69r; cf. Assunção / Kemmler /
Fernandes / Coelho / Fontes / Moura 2019b: 145), Vera (1631b: 51v)
oferece duas tabelas com os numerais gregos. O resto do opúsculo dedicase a uma explicação teórico-prática para se saber o calendário romano, ou
seja, para os leitores entenderem a contagem por calendas, nonas e idos.
Às considerações teóricas de Vera (1631b: 52r-53v) seguem três
exemplos, dos quais os primeiros dois oferecem listas, com a contagem
dos dias dos meses janeiro e julho, ao passo que o último serve para
exemplificar a aplicação prática desta contagem.
Depois desta obra de Vera, verifica-se que o ortógrafo setecentista
João de Morais Madureira Feijó (1688-1741) também incluiu estes
aspetos na sua Orthographia, ou Arte de Escrever, e pronunciar com
acerto a Lingua Portugueza, tendo anunciado já no rosto que a segunda
parte da obra seria «[...] de como se dividem as palavras, Da pontuaçaõ,
algũas abbreviaturas, conta dos Romanos, e Latinos, Calendas, Nonas, e
Idos [...]». Com efeito, o «APPENDIZ De algumas Abbreviaturas, Conta
dos Romanos, e Latinos» encontra-se em Feijó (1734: 124-134), no qual
autor oferece também um tratamento pormenorizado dos números
romanos e do respetivo calendário (sem apresentar os numerais gregos
referidos por Vera).
1.3.3 A Memoria artificial (Vera 1631c)
O terceiro opúsculo do conjunto é intitulado Memoria artificial ov modo
para acqvirir memoria per arte e ocupa os fólios [57r]-76r. Tal como se
pode verificar no caso do opúsculo anterior, as imagens dos respetivos
rostos não oferecem indícios de haver grandes divergências na composição
tipográfica entre os dois exemplares.
Numa comparação entre o Exemplar da BNP e o da BL, conseguimos
localizar as seguintes cinco divergências textuais (negritos nossos):
– <difficuldade> (Vera 1631c1: fol. 65v) ~ <dificuldade> (Vera 1631c2:
fol. 65v);
– <licção> (Vera 1631c1: fol. 67v) ~ <lição> (Vera 1631c2: fol. 67v);
– «[...] se ha de pôr cõ a imajinação [...]» (Vera 1631c1: fol. 68r) ~
«[...] se ha de pôr a imajinação [...]» (Vera 1631c2: fol. 68r);
– <hũ> (Vera 1631c1: fol. 68r) ~ <hum> (Vera 1631c2: fol. 68r);
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–
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<nos perdermos pois> (Vera 1631c1: fol. 69r) ~ <nos perdermos;
pois> (Vera 1631c2: fol. 69r).

Vera (1631c1: fol. [57r]; exemplar da BNP)

Vera (1631c2: fol. [57r]; exemplar da BL)

O primeiro, segundo e quarto casos constituem soluções tipográficas
diferentes, semelhantemente correntes na altura como as formas que se
encontram em Vera (1631a1). Já no terceiro caso, a variante omite a
conjunção com, grafada <cõ> em Vera (1631c1: fol. 68r), ao passo que no
último caso se acrescenta um ponto e vírgula.
Ao tomar em consideração a variante da BL com as suas ligeiras divergências, o histórico das edições deste opúsculo apresenta-se como se segue:
(11631c1): «Memoria artificial ov modo para acqvirir memoria per arte», em: Vera, Álvaro
Ferreira de (1631a1: fols. [57r]-76r.
(11631c2): «Memoria artificial ov modo para acqvirir memoria per arte», em: Vera, Álvaro
Ferreira de (1631a1: fols. [57r]-76r.
(22013): Vera, Álvaro Ferreira de (2013): Memoria artificial ov modo para acqvirir
memoria per arte, Edição de Vera Oliveira, Coordenação de Ângela Correia,
Lisboa: Bibliotrónica Portuguesa.

Com esta edição recente, a editora conseguiu retirar do esquecimento esta
obra não-linguística de Vera. Por não constituir o objeto principal deste estudo,
não pretendemos ocupar-nos mais profundamente com a edição de 2013, mas
julgamos lícito observar que a editora não parece ter entendido a natureza do
conjunto linguístico-didático do nosso autor seiscentista, pois reproduziu logo
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no início o último fólio do segundo opúsculo do Modo para saber contar
(Vera 1631b: fol. 56v) que, a rigor, nada tem a ver numa edição da Memoria
artificial (Vera (1631c1).

Vera (2013: capa)

Vera (2013: 1)

Segundo o exemplar Vera (1631c1), o opúsculo apresenta a seguinte
estrutura:
fólios

conteúdo

[57r] [rosto]
[57v] [fólio em branco]
[58r-59r] [dedicatória:] A DOM MANOEL DE EC,A.
[59v] [fólio em branco]
80r-60v Divisaõ da Memoria artificial.
60v-63r CAPITVLO I. Memoria de cousas materiaes, & corporeas.
63v-64v CAPITVLO I. Como se deve exercitar esta primeira memoria.
65r-67v CAPITVLO II. Segunda memoria de cousas immateriaes.
67v-69v CAPITVLO III. Terceira memoria de perihodos.
70r-74v CAPITVLO IIII. Memoria de palavras.
71v-74v Exemplo.
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fólios

conteúdo

74v-75v CAPITVLO V. Memoria de cousas permanentes.
75v-76r CAPITVLO VI. Regras para nos esquecermos.
[76v] [fólio em branco]

Curiosamente, o opúsculo repete a numeração do 'CAPITVLO I.', o
que faz com que na realidade seja composto por sete, e não por seis
capítulos. Ao longo do texto, observa-se uma forte preocupação em
relacionar os ensinamentos teóricos com os práticos, o que fica ainda mais
evidente no 'Exemplo' de Vera (1631c1: 71v-74v), que ocupa a maior parte
do 'CAPITVLO IIII.'.
Quanto à origem da sua Memoria artificial ov modo para acqvirir
memoria per arte (Vera 1631c1), é com as seguintes palavras que o próprio autor atribui a origem intelectual ao jesuíta italiano Cristoforo Bórri, que foi o seu
professor no Colégio de Santo Antão, no ano letivo de 1627/1628 (veja-se
supra; 1.1). Assim, terá sido nesta ocasião que lhe terá ensinado a arte
mnemotécnica a pedido explícito dele:
Sô o fiz por curiosidade, que essa me obrigou tambem ajuntar a este trattado outro
da Memoria artificial, que ensinou â minha instancia o Padre Christovão Bruno meu
mestre insigne nas Mathematicas, despois que leu sua nova Astronomia de tres ceos
sômente, Aëreo, Sydereo, Empyreo: & a navegação de Leste a Oeste, cousas dignas
de perpetua memoria (Vera 1631a1: fol. [8r-8v]).

Também o qualificador do Santo Ofício, o jesuíta Jorge Cabral,
refere-se à 'instancia', o pedido de Vera junto de Bórri, e oferece a
seguinte explicação sobre a origem deste opúsculo:
O qual em seu prologo declara, que o Padre Christovão Bruno da Companhia de
IESV, eminentissimo nas disciplinas mathematicas, mestre seu â sua instancia fez o
ditto trattado de Memoria artificial, do qual como testemunha de vista me cõsta, que
o compos sem ajuda algũa doutra, què em Madrid, nem outra parte alguẽ fizesse
nestes nossos tempos (Cabral em Vera 1631a1: fol. [2r]).

Segundo este testemunho do censor jesuíta, este parece fazer uma
leitura algo diferente das palavras que Vera tece no prólogo do seu
conjunto de obras, pois constata que o autor do tratado não seria Vera,
mas sim Bórri.
Neste contexto, parece-nos conveniente diferenciarmos entre a autoria
assumida no rosto do opúsculo impresso e a origem intelectual das ideias
nele expressas, uma questão para a qual conseguimos identificar
elementos prometedores dentro de um códice manuscrito contemporâneo.
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Bórri (1628: fol. 144r)

Bórri (1628: fol. 153v)

Nos fundos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra existe o
códice manuscrito 44 (cf. Castro 1940, I: 26), que é identificado como
«Papeis varios».16 Do ponto de vista intelectual, todo o conjunto manuscrito
de quatro itens bibliográficos, datado do ano de 1628, como indica o título de
Bórri (1628a: fol. 1r), pode ser atribuído a Cristoforo Bórri, nomeadamente a
«Arte de Navegar e em particular de Leste Oeste» (Bórri 1628a),17 a «Nova
Astronomia» e a «2.ª Parte da nova Astronomia» (Bórri 1628b/c), assim
16

Na respetiva entrada do Catálogo de manuscritos (Códices 1 a 250), Augusto Mendes
Simões de Castro (1845-1932), descreve o código da seguinte maneira: «Vol. medindo
198X 141mm. Broch, em pergaminho flexível. 2 fls. em branco, 1 fl. inum., 62 fls., 2 fls.
em branco, 23 fls, 1 fl. em branco, 64 fls, mais 3 fls. em branco». No fim da descrição
do conteúdo, o bibliógrafo acrescenta a seguinte nota: «No última fôlha escrita dêste
livro lê-se: «Todas estas Materias forão dadas em o Collegio de S. Antaõ pello P.e M.e
Christovaõ Bruno» (Castro 1940, I: 26). Veja-se também os sumários detalhados em
Albuquerque (1974, II: 176-180).

17

No ano de 1940, o Capitão Abel Fontoura da Costa (1868-1940) fez uma edição de Bórri
(1628a) sob o título Arte de navegar: Pelo Padre Mestre Cristóvão Bruno, 1628
(Bórri 1940). Para além disso, existe um manuscrito parecido que se encontra na
Biblioteca Pública de Évora e que tem a seguinte descrição em Rivara (1850, I: 9):
«TRATADO DA ARTE DE NAVEGAR, pelo R.do P.e Christovão Brono, da
Companhia de Jesus. Em Lisboa no Collegio de Santo Antão da mesma Companhia.
Anno Domini 16.. Cod. CXXVI/1-17 a n.º 2».
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como «Arte da memoria» (Bórri 1628a).18 Enquanto que a segunda e terceira
partes de Bórri (1628b/c) foram, pelo menos em parte, aproveitadas na obra
principal Collecta astronomica, Ex doctrina P. Christophori Borri,
Mediolanensis, Ex Societate Iesu, De Tribvs Cælis. Aereo, sydereo, empyreo
(também impressa em 1631 pelo tipógrafo Matias Rodrigues, tendo, porém,
toda sido redigida em língua latina e publicada poucos meses antes do
conjunto de Vera), a primeira e quarta partes do códice na presente
constituição textual não foram objeto de edições seiscentistas. Julgamos,
porém, que convém ter em conta a frase manuscrita supra mencionada,
Todas estas Materias forão dadas em o Collegio de S. Antaõ pello P.e M.e Christovaõ
Bruno (Bórri 1628: fol. 153v),

que se encontra no final de todo este conjunto de obras relacionadas com
Borri (1628a-d). Não podemos deixar de ficar com a impressão que talvez a
génese deste códice possa ser parecida o magnum opus do famoso linguista
suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913).
Como se sabe, o próprio Saussure nunca chegou a publicar ou até deixar
um manuscrito para o livro Cours de linguistique générale (1916). Em vez
disso, sabemos, desde a primeira edição, que esta se deve aos seus alunos
Charles Bally (1865-1947), Albert Sechehaye (1870-1946) e Albert Riedlinger (1882-1978) que reconstruíram o Cours com base nos apontamentos
que tinham feito nas aulas do professor, cuja memória queriam eternizar com
a publicação da obra. Ao contrário do que aconteceu no caso de Saussure,
não sabemos quais foram as mãos que intervieram na composição do MS. 44
do BGUC, e também não sabemos se Álvaro Ferreira Vera terá sido um dos
copistas portugueses, cujos esforços históricos se encontram no códice
manuscrito que hoje se conserva em Coimbra.19
Independentemente da verdadeira autoria, não nos parece haver
dúvida de que Vera efetivamente fez a distinção entre a propriedade

18

Como informa Chiappetta (2015: 54) no seu artigo publicado em 2015, a autora
ainda teria elaborado outros dois estudos inéditos que se dedicam a Bórri (1628d).

19

Assim, no que diz respeito a uma possível participação de Vera na elaboração do
códice, parece, enfim, aconselhável uma comparação do manuscrito Bórri (1628d)
com outros manuscritos que costumam ser atribuídos com alguma segurança ao
próprio Álvaro Ferreira de Vera. Mesmo assim, parece evidente que a questão da
autoria e do relacionamento entre o texto manuscrito da «Arte da memoria» e o
opúsculo impresso de Vera (1631c1) nunca terá resposta fácil, sendo, de qualquer
maneira, desejável que fosse elaborada a edição do manuscrito de Bórri (1628d).
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intelectual do seu professor Cristoforo Bórri20 e a sua autoria do opúsculo
efetivamente publicado, a que ainda afirma ter acrescentado outros
conteúdos (Vera 1631a: fol. [8v]). Para além disso, não deixa de ser
notável a qualidade 'única' que o censor atesta supra ao opúsculo dentro
daquilo que conhecia no mercado livreiro da Península Ibérica.21
1.3.4 Os Breves lovvores (Vera 1631d)
Com o título Breves lovvores da lingva portvgvesa, com notaveis exemplos
da muita semelhança, que tem com a lingua Latina, o quarto e último
opúsculo do conjunto ocupa os fólios [77r]-88r. Tal como acontece em
Vera (1631b e 1631c), também aqui não identificámos divergências na
composição tipográfica dos rostos dos dois exemplares que consultámos.
Numa comparação entre os referidos exemplares da BNP e da BL, pode
constatar-se que a composição tipográfica do opúsculo parece quase inteiramente igual. Na nossa comparação cuidadosa, somente conseguimos registar duas divergências (que destacamos em negritos):
–

<Hespanhoes> (Vera 1631d1: fol. 78v) ~ <Hesponhoes> (Vera
1631d2: fol. 78v);
– <vicios;> (Vera 1631a1: fol. [2r]) ~ <vicios,> (Vera 1631a2: fol. [2r]).
Ao substantivo <Hespanhoes> corresponde a forma <Hesponhoes> no
exemplar da BL, o que supomos poder ser um erro tipográfico.
20

Em Antonio (1672, I: 46), encontramos uma retoma desta dívida intelectual, pois
constata que Vera terá recebido o tratado do seu professor de matemática: «Vn Tratado
de memoria artifical, a Christophoro Bruno Iesuita præceptore suo in Mathematicis
acceptus [...]».

21

Convém, no entanto, observar que houve, pelo menos, uma obra contemporânea
dedicada à mnemotécnica e que surgiu apenas cinco anos antes do opúsculo de Vera
(1631c1). Trata-se de El Fénix de Minerva, y Arte de Memoria (1626) do Juan
Velázquez de Acevedo, uma obra de natureza mais teórica bastante extensa, de [8
fols.] + 135 fols., em que o autor faz uma resenha bastante exaustiva de obras
anteriores. Assim, é da seguinte maneira que o autor espanhol define a 'Memora
artificial', que é o objeto do opúsculo de Vera: «Artificial es la que procede de arte,
cuya difinicion haze Ciceron el el mismo lugar cõ estas palabras: Artificiosa memoria
est ea quam confirmat inductio quædam, & ratio præceptionis» (Velázquez de
Acevedo 1626: fol. 27v). Veja-se o artigo de Fernando Rodríguez de la Flor Adánez
(1985), em que este contextualiza a obra de Velázquez de Acevedo face às obras
congéneres publicadas noutros países europeus. Sobre a dimensão europeia com
especial relevo nos estudos mnemotécnicos do italiano Giordano Bruno (1548-1600),
veja-se Yates (1999) ou a tradução portuguesa de Yates (2007).

Estudo introdutório

XXIX

Semelhantemente, a substituição do ponto e vírgula após a palavra
<vicios;> (Vera 1631d1: fol. 79v) por uma simples vírgula em <vicios,>
(Vera 1631d2: fol. 79v) parece uma solução meramente tipográfica.

Vera (1631d1: fol. [77r]; exemplar da BNP)

Vera (1631d2: fol. [77r]; exemplar da BL)

Ao tomar em consideração a variante da BL, o histórico das edições
apresenta-se como se segue:
(11631d1): «Breves lovvores da lingva portvgvesa, com notaveis exemplos da muita
semelhança, que tem com a lingua Latina», em: Vera, Álvaro Ferreira de
(1631a1: fols. [57r]-88r).
(11631d2): «Breves lovvores da lingva portvgvesa, com notaveis exemplos da muita
semelhança, que tem com a lingua Latina», em: Vera, Álvaro Ferreira de
(1631a1: fols. [57r]-88r).
(21793): «Breves louvores da lingoa Portugueza, com notaveis exemplos da muita
semelhança, que tem com a lingoa Latina. Dirigido a Dom Manoel d' Eça, &c.
Em Lisboa, per Mathias Rodriguez. Anno de 1631», em: Academia Real das
Sciencias de Lisboa (1793): Diccionario da Lingoa Portugueza publicado
pela Academia Real das Sciencias de Lisboa: Tomo primeiro, A, Lisboa: Na
Officina da mesma Academia, págs. XXXI-XXXIV.

Para além das duas variantes da editio princeps, verifica-se que este
opúsculo foi objeto de uma reprodução integral dentro do capítulo
«MEMÓRIAS E LOUVORES DA LINGOA PORTUGUEZA, QUE SE
ACHÃO EM DIVERSOS AUTORES» (ACL 1793: [XXI]-XLI), uma coletânea de
textos relevantes de autores portugueses e castelhanos desde Íñigo López de
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Mendoza y de la Vega, 1.º Marquês de Santillana (1398-1458), até Antonio
de Capmany y Montpalau (1742-1813). Trata-se de uma edição com
algumas modernizações. Baste, a título de exemplo, atentarmos em dois
fólios da dedicatória de Vera (1631d1: 78v-79r), em que encontramos
soluções divergentes quer de algumas formas já então arcaicas, como <polo,
pola>, quer de outros grafismos próprios do autor seiscentista, como <Sam
Hieronimo, corrutta, estranjeiros, oscuridade>, formas que em ACL (1793:
XXXII) se encontram grafadas <pelo, pela, São Jeronimo, corrupta,
Estrangeiros, escuridade>.
Na sua «Crestomazia», que ocupa a segunda parte do livrinho
Manualetti d'introduzione agli studj neolatini per uso degli alunni delle
facoltà di lettere: II. Portoghese (e Gallego) (Monaci / D'Ovidio 1881, I), o
filólogo italiano Ernesto Monaci (em Monaci / D'Ovidio 1881, I: 78-79)
oferece uma edição parcial de Vera (1631d. fol. 83r-85v). Dado que não se
trata de uma edição completa, esta reprodução por Ernesto Monaci (18441918) não pode ser contabilizada entre as edições da obra.
Os Breves lovvores do nosso autor apresentam a seguinte estrutura:
fólios

conteúdo

[77r] [rosto]
[77v] [fólio em branco]
78r-80r [dedicatória:] A DOM MANOEL DE EC,A.
[80v] [fólio em branco]
81r-88r

BREVES LOVVORES DA LINGVA PORTVgvesa, com notaveis
exemplos da muita semelhança, que tem com a lingua Latina

83v Versos que hum religioso fez em louvor de Sancta Vrsula.
83v-84r

Soneto de Ioseph Barroso d' Almeida em louvor do que cõmentou
as Georgicas de Virgilio em Portugues.

84r

Versos feitos em louvor de Portugal pelo Illustrissimo senhor Dom
Miguel da Sylva.

84v

Prosa, & versos, que achei em Manoel Severim de Faria a este
mesmo intento.

[88v] [fólio em branco]

A seguir a uma dedicatória a D. Manuel de Eça, que simultaneamente
serve como uma espécie de prefácio, Vera passa logo aos seus Breves
lovvores da lingva portvgvesa. Na realidade, a maior parte do opúsculo é ocu-
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pada pela reprodução de três poesias avulsas que demonstram a proximidade
que liga o português ao latim, ao contrário do que se verifica com o espanhol.
A primeira peça lírica, sob o título «Versos que hum religioso fez em
louvor de Sancta Vrsula» que encontramos em Vera (1631d1: 83v), e sem
qualquer outra referência extratextual, aparece com o mesmo incipit
«CAnto tuas palmas, famosos canto triumphos, [...]» (mas com o texto em
letras itálicas) no fim do penúltimo «CAPITVLO XX. De que lingua
tomaraõ os Portugueses os vocabulos de que tiuerem falta, ou lhe forem
necessario pera ornamento do que fallão ou escreuem» da Origem da
Lingoa Portvgvesa de Duarte Nunes de Leão (1606: 144).
Quanto ao soneto «CAntando te per modos eminentes [...]», Inocêncio
informa, no âmbito de uma nota ao primeiro volume do Thesavrvs mvsæ
Virgilianæ: In quo germanus verborum ordo Lusitano primúm idiomate,
vberiores deinde rerum notæ inueniuntur (Sousa 1628, I):22 «Duas folhas
adiante lê-se um soneto por José Barroso de Almeida, natural de
Guimarães» (Silva 1885, XIII: 236). Desta forma, o bibliógrafo oitocentista
identifica o vimaranense José Barroso de Almeida como o autor do soneto
citado por Vera, de quem de resto mais nada se sabe.
O poema «O quam diuinos acquiris terra triumphos, [...]», que o nosso
autor atribui a D. Miguel da Silva (ca.1480-1556, bispo de Viseu desde
1526), já faz parte da tradição dos louvores da língua portuguesa desde a
sua publicação no «Dialogo em lovvor da nossa lingvagem», que João de
Barros (1496-1570) mandou imprimir no conjunto da sua Grammatica da
lingua Portuguesa. Com efeito, Barros (1540: fol. 45v) oferece o poema
sem identificação do autor,23 tal como um pouco mais tarde o aproveitaria
Pero de Magalhães de Gandavo (fl. 1574-1576) no seu «Dialogo em
defensaõ da lingua Portuguesa» (Gandavo1574: fol. 34v; cf. também
Assunção / Kemmler / Fernandes / Coelho / Fontes / Moura 2019a: 68).

22

Se bem que tenhamos acedido a um fac-símile do rosto de Sousa (1628, I: [I]) em que
conseguimos corrigir as informações bibliográficas oferecidas em WorldCat (OCLC
645205220), bem como no catálogo Porbase da BNP, que regista cinco exemplares dos
primeiros dois volumes, ainda não conseguimos aceder a um exemplar original em que
foi impresso o soneto em questão.

23

Sem mencionar a origem do poema, Barros (1540: fol. 54r) oferece a seguinte
introdução: «Que se póde deseiár na lingua portuguesa que ella tenha?
conformidáde com a latina? nestes uérsos feitos em louuor da nóssa pátria, se póde
uer quanta tem, por que assi sam portugueses que os entende o portugues, e tam
latinos que os nam estranhara quẽ soubér a lingua latina».
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No que respeita aos dois extratos de prosa e poesia que Vera afirma
ter extraído da obra do chantre eborense Manuel Severim de Faria (15841655), confirma-se como fonte o «Discvrso II: Das Partes qve ha de haver
na lingoagem para ser perfeita, & como a Portuguesa as tem todas, &
algũas com eminencia de outras lingoas», que Faria (1624) publicou
dentro da sua coletânea Discursos Varios Politicos. Assim, o primeiro
trecho, que começa por «O Quàm gloriosas memorias publico [...]», foi
retirado de Faria (1624: fol. 71v), tal como o epigrama «Roma infinitos
sãctissima vive per annos, [...]» (Faria 1624: fol. 72r), também sem
qualquer referência ao autor.
O restante texto dos fols. 85r-88r é da autoria de Vera e surge
intercalado com citações de dois dos mais famosos autores castelhanos.
Assim, o trecho lírico que começa com «Assi cantando fue la Portvguêsa
[...]» já tinha entrado na tradição dos apólogos da língua portuguesa com
Faria (1624: fol. 73) e é da autoria do dramaturgo e poeta espanhol Félix
Lope de Vega y Carpio (1562-1635). Tal como informa Vera (1631d1: fol.
85v), os quatro versos que reproduziu vêm da «Descripcion de la Tapada:
insigne monte y recreacion del Excelentisimo señor Duque de Verbança»,
que Lope de Vega publicara pouco antes na sua coletânea La Filomena:
con otras diuersas Rimas, Prosas, y Versos (cf. Lope de Vega 1621: fols.
76r-91r). Numa 'oitava rima' tradicional com o esquema rimático
ABABABCC, a estrofe em questão é de oito versos decassílabos, dos
quais Vera somente aproveitou os primeiros quatro:
Assi cantando fue la Portuguesa
Con celebrado aplauso larga historia,
A quien por la dulçura que professa
Entrambas concedieron la vitoria:
la Castellana luego a la alta empresa
Intrepida dispuso la memoria,
O Musas perdonadque me dilate,
Y que en mi lengua sus grandezas trate (Lope de Vega 1621: fol. 87r).

A seguir a uma contextualização algo genérica em que se afirma que a
caraterização da língua portuguesa teria derivado de uma ponderação do
escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) sobre as
'excelencias' de Valencia, Vera (1631d1: fol. 85v) oferece a citação «Com
quien sola la Portuguêsa puede competir en ser dulce, y suave». Trata-se de
um excerto do 12.º capítulo do terceiro livro do romance Los Trabaios de
Persiles, y Sigismvnda: Historia Septentrional, o último livro de Cervantes
que saiu do prelo postumamente, em 1617. Como vemos, no contexto
original, a língua portuguesa apenas é mencionada de forma muito
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passageira, pois Cervantes, afinal, estava verdadeiramente preocupado em
elogiar a cidade catalã de Valencia, os seus habitantes e a língua da região
(o valenciano, ou seja, o catalão de Valencia):
Cerca de Valencia llegaron, en la qual no quisieron entrar, por escusar las ocasiones
del detenerse: pero no faltò, quiẽ les dixo la grãdeza de su sitio, la excelencia de sus
moradores, la amenidad de sus contornos, y finalmente todo aquello que la haze
hermosa, y rica sobre todas las ciudades no solo de España, sino de toda Europa, y
principalmente les alabarõ la hermosura de las mugeres, y su estremada limpieça y
graciosa lengua, cõ quiẽ sola la Portuguessa puede cõpetir, en ser dulce, y agradable,
determinaron de alargar sus jornadas, asique fuesse à costa de su cãsancio, por llegar â
Barcelona, adõde tenian noticia, auian de tocar vnas galeras, en quien pensauan
enuarcarse, sin tocar en Francia, hasta Genoua (Cervantes 1617: fol. 163v-174r).

2 As principais ideias ortográficas de Álvaro Ferreira de Vera24
Como ortógrafo seiscentista, Álvaro Ferreira de Vera não se afasta muito
da obra de Leão, como se pode confirmar através da análise realizada por
Assunção / Kemmler / Fernandes / Coelho / Fontes / Moura (2019b:
XXIV-XXXVI).
Na verdade, são vários os trechos em que os textos são praticamente
idênticos. Na maioria das vezes, as ideias ortográficas expostas coincidem,
de maneira que parece pertinente a afirmação de José Lemos Monteiro em
relação à dívida intelectual que liga o nosso autor tanto a Pero de
Magalhães de Gandavo como a Duarte Nunes de Leão:
A contribuição de Álvaro F. de Vera não foi outra senão a de divulgar as propostas
desses dois ortógrafos, mitigando os radicalismos e favorecendo, através da simplicidade e clareza da linguagem, a aceitação de regras que tentavam conciliar o respeito à
herança latina com as peculiaridades fonéticas do português (Monteiro 1992: 91).

Devido a esta caraterística da primeira ortografia de seiscentos, não
iremos em seguida repetir toda a teoria ortográfica do autor, mas limitarnos-emos a expor as partes (quer divergentes quer convergentes) que são
de maior interesse para o presente estudo.

24

O presente capítulo constitui uma versão revista dos capítulos 4.2.1 e 4.2.2 de
Kemmler (2001: 190-194). Para referências adicionais relativas a Vera e à sua obra,
cf. Augusto / Kemmler / Assunção (2015).
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2.1 Vocalismo
Tal como Duarte Nunes de Leão (Assunção / Kemmler / Fernandes /
Coelho / Fontes / Moura 2019b: XXIV), também Vera nega a existência de
realizações abertas / fechadas ou grandes / pequenas de <a, e, o>. Do
mesmo modo julga que a 'brevidade' e a 'longura' das vogais não seria mais
do que uma ocorrência acidental que se manifestaria «(...) no alevãtar, ou
abaixar do tom» (Vera 1631: fol. 14 v).25 Assim como o seu precursor,
Vera (1631: fols. 14v e 41v-42 r) prevê um uso modesto da acentuação
gráfica em palavras homógrafas (sejam substantivos ou formas verbais),
mas na realidade ele limita-se aos acentos agudo e circunflexo (póde, pôde
[3.ª pessoa do singular do presente do indicativo / pretérito perfeito simples
de poder], jôgo [1.ª pessoa singular do presente do indicativo de jogar] ~
*jógo ou jogo para o substantivo).
Tal como Leão, continua a prever a duplicação de vogais em hiato, mas
quando os falantes contraem as duas vogais, Vera (1631: fols. 30v-32r)
acha preferível representar a contração graficamente ao acentuar as vogais
em questão: nestes casos prevê o acento circunflexo, de modo que as formas paadar, geeral, lii, enxoo passam a ser escritas pâdar, gêral, lî, enxô.
Quanto aos ditongos, Vera não surpreende e não apresenta grandes
novidades. Para além dos ditongos previstos por Leão, Vera (1631: fol. 25 r)
apresenta ainda os ditongos <àe, ao> (vogàes, mao), realizações alográficas
de [aj] e [aw] não previstas mas também usadas por ele.26 Mas não é só nos
25

Na verdade, tanto Leão como Vera parecem estar conscientes de que se trata de
realizações foneticamente distintas. Achamos que a postura assumida pelos dois
ortógrafos pode ser uma tentativa de explicação que visa manter-se próxima das
soluções apresentadas pela linguística tradicional latina. Mas, dado que nos dois
autores a diferença entre as vogais abertas e fechadas é considerada 'acidente', a
acentuação gráfica não preenche o mesmo papel que teria se as vogais em causa
fossem consideradas realizações diferentes. A orientação de ambos os ortógrafos para a
pronunciação deixa lugar para outra suposição: sendo, segundo os princípios expostos
pelos dois autores, um som diferente, este teria de ser representado de maneira
diferente. Quando, porém, se tratar apenas de duas realizações do mesmo fenómeno
('acidente'), esta diferenciação já não seria necessária da mesma maneira, pois poderia
ser suficiente que fossem tratados só os casos especiais (palavras homógrafas).

26

Falta na sua lista o 'ditongo nasal' <õo>. Mas nas suas considerações sobre o plural
do substantivo dom torna-se claro que o ortógrafo considera este 'ditongo'. Assim,
para o título honorífico (< lat. DOMINU-) ele prevê o plural dõos e para o
donativo / privilégio (< lat. DONU-) dões. Mesmo assim, Vera (1631: fol. 26v)
prefere a forma reduzida ao achar que «(...) melhor se escrevem sem os dittos
ditthongos, sômente com o til sobre a vogal; como fĩz, bẽs, bõs, beleguĩs».
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ditongos apresentados que se aproxima do seu antecessor: mesmo quando
Vera (1631: fols. 25v-26r) explica a formação do plural de <-ão> através de
exemplos castelhanos, estes correspondem em grande parte à doutrina do
ortógrafo quinhentista.
2.2 A grafia de <i, j, y> e <u, v> vocálicos, semivocálicos e consonânticos
Vera é, contudo, inovador no que diz respeito aos grafemas <j, v>, que
correspondem às duas fricativas sonoras [ʒ], [v]. Enquanto os seus
precursores quinhentistas se limitaram a reconhecer a existência de
realizações consonânticas e a adaptar parcialmente o seu respetivo
inventário grafemático, ele separa clara e expressamente as realizações
vocálica e semivocálica <i, u> com valor de [i], [u] das realizações
consonânticas <j, v>. A chiante sonora é representada por <j>, tanto no
início da palavra, como no interior (jazmim, jejũar, jinja, jogo, jugo). Por
causa disso, Vera (1631: fols. 8v-9r) atribui ao grafema <g> a
representação da oclusiva sonora [g] nas combinações <ga,o,u> e <gue,i>.
Para a fricativa labiodental sonora [v], o autor propõe um emprego
coerente do grafema <v> em todas as posições.
Polo q̃ digo, & affirmo, que he hũa das mais importantes letras do nosso alphabeto;
ou, para melhor dizer, a mais ímportante de todas (Vera 1631. fol. 19r).

2.3 Consonantismo
Em princípio, Vera é o fiel continuador das ideias de Leão. Mas este facto
não o impede de recusar certas propostas feitas pelo seu precursor. Assim,
Vera (1631: fols. 43v-44r) parece admitir a grafia etimologizante <sC->27
(scrittura, spiritu, Stevão),
Por evitar superfluo, escusaremos, E, antes de S, no principio de dicções, que
temos Latinas; como spero, screver, scrittura, spiritu, Stevão: porque a
pronunciação assuviada escusa E; mas a respeito do vulgo podemos ajutar E; &
escrever de hũa maneira, ou d'outra; como estado, espiritu. Porem sciencia,
consciẽcia, & muitos, que se compoem da preposição, De, guardem sempre sua
origem (Vera 1631. fol. 6v).

Mas na realidade, ao referir-se ao uso popular do 'vulgo', à exceção do
exemplo supra referido de 'sciencia', Vera emprega a sequência <esC>
27

No presente contexto, a combinação <sC-> no sentido de Vera (1631. fol. 6v) diz
respeito a, pelo menos, <sc-, sp-, st->.
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com <e-> protético com bastante coerência, não somente no verbo
escrever (< lat. SCRIBERE) em todas as suas formas, mas também em
substantivos que também partilham o início <sC-> no respetivo étimo
latino, como é o caso de escrittura, especies, espiritu, estado (< lat.
SCRIPTURA-, SPECIE-, SPIRITU-, STATU-).
De forma semelhante, Vera (1631: fol. 8r) não se manifesta
interessado em manter todas as combinações consonânticas etimológicas,
de modo que, para o dígrafo grego <ph>, prevê tanto esta grafia como <f>
latino (orthographia ou ortografia). A mesma atitude verifica-se com a
sequência <ch> com valor de [k]. Dado que poderia haver confusões com
o dígrafo português <ch>, Vera (1631: fol. 10r) prefere que se use <qui,
co> (Monarquia, ancora em vez de Monarchia, anchora). Não deixa, por
fim, de ser interessante que o ortógrafo proponha para o português grafias
duplas de consoantes onde etimologicamente não as há e apresente outra
sequência consonântica que parece ter sofrido uma assimilação gráfica:
E muitas diccões, que sendo Latinas com duas cõsoantes diversas entre vogaes,
corrompe a Portuguêsa as duas consoantes em hũa dobrada: como de dicto ditto; de
scripto, escritto; de corrupto, corrutto; de victoria, vittoria, &c. (Vera 1631a1: fol. 36v).

A seguir às suas considerações sobre as letras dobradas, Vera (fols.
37r-41r) trata amplamente de questões de pontuação e dos acentos (fols.
41v-42v), continuando com as Regras geeraes da Orthographia da lingua
Portuguesa (fols. 43r-47v) que muitas vezes, tanto na coordenação como
no teor, correspondem ao capítulo a que já Duarte Nunes de Leão (1576:
51r-62v; cf. Assunção / Kemmler / Fernandes / Coelho / Fontes / Moura
2019b: 109-132) tinha dado o mesmo título.
2.4 Definições
Neste capítulo, iremos apresentar as principais definições que o nosso
ortógrafo oferece dos conceitos de 'ortografia', 'letra' e do 'alfabeto'. Dado
que, para além da editio princeps, não existe qualquer edição histórica,
não parece haver necessidade de confrontá-la com outras edições.
Ortografia
ORthographia he arte de escrever as vozes com as letras dividas á direita
pronunciação, & segundo sua orijem: porque orthos (em Grego) quer dizer, direito,
& graphos, escrevo: como se dissessemos, escrevo como pronuncio.
A pronunciação he hũa voz de hũa, ou muitas syllabas, a qual se chama voz
articulada, porq̃ sendo ouvida, se escreve na forma, que se entende. Esta voz he distinta
de outra, que se chama coufusa, porque não representa mais que hum simplez som;
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como hum jemido, ou balido de animaes, alarído de cães, canto de aves; & a voz
articulada he clara, & intelligivel, da qual a mais pequena parte, & individua he letra a,
& dellas constão as syllabas, & das syllabas as dicções, ou palavras. Polo que os antigos
chamárão ás letras elementos; porque da maneira que delles estão todas as cousas
fabricadas, assi das letras o estão todas as palavras (Vera 1631: fol. 1r-1v).

Letra
LEtra he voz simplez, que se nota com hũa soo figura: como A, B, C, &c. Os
antigos disserão que as letras tiverão denominação de legiteræ, que para cõ os
Latinos, he o que qua dizemos, alivio de caminho, para saber leer. Outros dizem
que vem de lino, linis; que quer dizer manchar: ou litura, æ, que significa borraõ,
polos sinais pretos cõ que se formão as letras, que fazemos no papel, ou
pergaminho. Mas de qualquer dirivação que venha, seu fim principal de se averem
inventado, foi pera grande mysterio da religião, & ornamento da vida humana, &
para thesouro, & custodia de acontecimentos de cousas feitas, & palavras dittas.
Estas letras saõ mais, ou menos, segundo as linguas; porque segundo suas
pronunciações hũas tem menos, & outras mais (Vera 1631: fols. 2v-3r).

Alfabeto
Aa,
à,
Oo,
ò,

Bb, Cç, Dd, Ee, Ff, Gg, j, Hh,
be, ce, de, é, efe, ga, je, h,
Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, uu, Vv, Xx,
pe, que, re, se, te, ú, ve, xi,

Ii,
Cc, Ll, Mm, Nn
i,
ca, ele, eme, ene,
Yy,
Zz,
~
ypsilõ,
ze,
til.

As vogaes saõ a, e, i, o, u, y. As mudas saõ, b, ç, d, g, j, c, p, q, t, v; semivogaes,
f, l, m, n, r, s, x, z. Destas saõ liquidas l, r: & dobradas, x, z: & precedẽdo f, ao, l, r,
tem força de muda. H não he mais que figura de aspiração com que damos força ás
vogais. Alem destas temos tres tenues; mas não aspiradas, ch. lh. nh. Poderemos
usar em nomes Gregos, & Latinos destas suas aspiradas, ph. rh. th. dandolhes a
pronunciação de f, r, t. Porem da aspirada ch, por se encontrar com a nossa ch, a
não usaremos: soomẽte aconheceremos para quando aleermos darlhe esta
pronunciação, qui. Como tambem conheceremos a letra K, dos Gregos soomente
para leermos duas dicções Latinas, Kirios, Kalendas (Vera 1631: fol. 4r-4v).

Embora tenda muito para uma representação etimologizante da
ortografia, fica evidente que Vera se mostra muito mais preocupado com
a pronúncia atual na representação gráfica da língua. Quase parece
desnecessário dizer que esta orientação fonetizante era praticamente
impossível sem que os autores históricos pudessem estudar em que
consistia a verdadeira pronúncia. E estes estudos, necessariamente
fonéticos e dialetológicos, não surgiram muito antes de finais do século
XIX. Será, portanto, neste aspeto que a ortografia de Vera tem um dos
seus pontos fracos, claro que sem qualquer culpa do autor.
Verifica-se, na maior parte dos nossos trechos, que Vera se orientou
fortemente pela obra de Leão e, sem dúvida, esta orientação é decisiva na
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ortografia por ele posta à luz. Os empréstimos até chegam a ser cópias
literais, apresentando muitas vezes só pequenas alterações sintáticas,
como facilmente se pode verificar através de uma confrontação das
definições dos dois autores. É, contudo, óbvio, que, se podemos pressupor
influências latinas para as definições de Leão, o mesmo deveria ser lícito
para Vera. A explicação que ele dá da letra torna muito provável que não
só tenha consultado a obra do seu precursor mais imediato, mas também
alguma fonte latina, como, por exemplo, as Institutiones Grammaticae de
Prisciano (fl.500 d. C):
Litera est minima pars vocis compositae, hoc est, quae constat ex compositione
literarum: minima autem, quantum ad totam comprehensionem vocis literatae – ad hanc
enim etiam productae vocales brevissimae partes inveniuntur – vel quod omnium est
brevissimum eorum, quae dividi possunt, id quod dividi non potest, possumus et sic
definire: litera est vox, quae scribi potest individua.
Dicitur autem litera vel quasi legitera, quod legendi iter praebeat: vel a lituris, ut
quibusdam placet, quod plerumque antiqui in ceratis tabulis scribere solebant (Priscianus
in Keil 1855: 6).

Já a curiosa etimologia de explicar a origem da letra pelo linho vem
oferecida na enciclopédia medieval do gramático italiano Johannes
Balbus de Ianua (Giovanni Balbi da Genova, m.1298):
Littera sic diffinitur, littera est minima pars composite vocis, uel littera est vox
individua quae scribi potest. Dicitur autem littera a lino, nis, uel a lituris, eo quod antiqui
scribebant in ceratis tabulis & postea linebãt. Litterarũ alie sunt vocales, alie consonantes
[...] (Balbus 1469: fol. 1r, col. b [foram desdobradas as abreviaturas do incunábulo]).

Não obstante as possíveis influências que a sua obra sofreu em
relação a contribuições anteriores, julgamos que Vera se mostra bastante
corajoso em propor alterações ao inventário grafemático trazido do latim.
Pode não ter sido o primeiro autor a incluir os grafemas <j, v> no alfabeto,
mas decerto é o primeiro ortógrafo português a usar os dois grafemas com
coerência. De resto, a Orthographia de Álvaro Ferreira de Vera é, no
melhor dos sentidos, convencional, isto é, movimenta-se dentro da
tradição ortográfica dos seus precursores mais imediatos.
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ORTHOGRAPHIA
OV

MODO PARA ESCREVER
certo na lingua Portuguesa.
COM HVM TRATTADO DE MEMOria artificial: outro da muita semelhança, que
tem a lingua Portuguesa com a Latina.
AVTHOR ALVARO FERREIRA
de Véra, natural da inclyta cidade de Lisboa.
DIRIGIDO A DOM MANOEL
d’ Eça, &c.

Com todas as licenças necessarias.
Em Lisboa. Per Mathias Rodriguez. Anno de 1631.
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LICENC,AS.
VI
este
livro
intitulado:
Orthographia
Portuguesa,
com
o
trattado
de
Memoria artificial: & outro da muita semelhança,
que tem a lingua Portuguesa com a Latina, cõpostos per Alvaro Ferreira de Vera, natural desta cidade de Lisboa. Não tem cousa, que encontre nossa santa Fee, ou bõos costumes; antes em tudo resplandece a erudição, habilidade, & curiosidade do author. O qual em seu prologo declara, que o Padre Christovão Bruno
da Companhia de IESV, eminentissimo nas
disciplinas mathematicas, mestre seu â sua instancia fez o ditto trattado de Memoria artificial, do qual como testemunha de vista me cõsta, que o compos sem ajuda algũa doutra, què
em Madrid, nem outra parte alguẽ fizesse nestes nossos tempos. Polo que todos estes trattados (com as poesias adjuntas) me parecem
mui dignos de se estampar. Em Lisboa nesta
casa de S. Roque da Companhia de IESV. 10.
de Fevereiro de 1631.
O Doutor Iorge Cabral.

fol. [2r]
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VIstas
as
informações,
podese
imprimir
este
livro
intitulado:
Orthographia:
&
despois de impreso torne conferido com seu
original para se dar licença para correr, & sem
ella não correrâ. Lisboa a 2 de Fevereiro de
1631.
G. Pereira.
Dom Miguel de Castro.
Francisco Barreto.
Fr. Antonio de Sousa.
QVe se possa imprimir este livro, vistas as
licenças
do
santo
Officio,
&
Ordinario.
E não correrâ sem tornar â mesa para ser taixado. Em Lisboa a 18 de Fevereiro de 631.
Cabral.

Salazar.

Barreto.

DOu licença para se poder imprimir este
livro
intitulado:
Orthographia,
ou
modo para escrever certo na lingua Portuguesa,
&c. composto per Alvaro Ferreira de Vera.
Lisboa a 17 de Fevereiro de 1631
Ioão Bezerra Iacome,
Chantre de Lisboa.
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EStá conforme com o seu original. Lisboa
nesta casa de S. Roque da Companhia de
IESV. 15. de Iulho de 1631.
O Doutor Iorge Cabral.
TAixão este livro em
reis em papel.
Lisboa 15. de Iulho de 1631.
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AD LECTOREM.

Hùc converte libens oculos: hunc perlege librum,
Qui tot librorum munera mira dabit.
Est

opus hoc variis: est magnis undiq;
Plenum: quod poterit grata docêre simul.

rebus

Est liber: est auctor nimium laudandus: & ipse:
Ad quem nunc properat: quo duce doctus erit.
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A DOM MANOEL
D’ EC,A.

ABraçando
o
estylo
antigo
dos
Escrittores,
que
quando
pretendem
tirar
de
novo
algum
parto
de
seu
ingenho
ao
theatro
do
mundo,
buscaõ primeiro algũ magnate, ou heroe abalisado, para que saindo debaixo do escudo de
seu favor, não possa ser censurado dos emulos invejosos; antes fique de todos gêralmente respeitado. Dediquei este a V. M. (senão parto em todo de meu ingenho) trabalho (ao menos) fruttuoso de meu estudo. A
hũa para que V. M. o honrasse com sua
illustre qualidade: pois tras origem da casa
real pelo Infante Dom Ioão, a quem pertencia o reino de Portugal, que deixou d’ alcançar, por estar ausente: & lhe impedir a
vinda elRei Dõ Ioão de Castella, que pretendia a successão. Este Infante foi filho legitimo d’ elRei Dõ Pedro, & de Dõna Inês
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de Castro; & pae de Dõ Fernando d’ Eça:
do qual descende esta illustre familia. A outra para que V. M. o aperfeiçoasse com a
primurosa lima das muitas artes, & sciencias, de q̃ està tàm enriquecido. Pois he certo
alem de V. M. ser insigne orthographo, mui
dado â licção dos Poëtas, & perfeito humamanista, he singular philosopho, grãde mathematico,
&
grave
theologo,
professando
armas, & letras, que poucas vezes se vẽe
juntas em hum mesmo sujeito. Polo que com
muita razão posso accommodar a
V. M.
aquelle
verso
Latino:
Et
Mars,
&
Pallas
sunt
in
amore
pares.
Fico
mui
confiado
por têr tal protector. Cuja pessoa guarde
Deus per felices annos. De Lisboa, & de
Ianeiro 8. de 1631.

Alvaro Ferreira de Vera.
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PROLOGO.
MVitos,
&
mui
graves
authores
puserão
este
argumento:
Qual
he
de
môr
excellencia,
o
fallar
bem
com
a
penna,
ou
com
a
lingua?
E
dão
(com
justa razão) a ventajem ao bem arrazoado per
escritto. Porque o fallar elegante fica sepultado
no esquecimento; & o q̃ se escreve fica em perpetua memoria. Que fora da eloquencia de Cicero, se a não deixàra escritta? Nem delle nos
lembramos os presentes, nem delle tiverão noticia os futuros. Quem soubera agora de Agamemnon, de Achilles, de Vlysses, & de quanto elles fizerão no celebrado cerco de Troia, senão fora Homero Escrittor daquella guerra? As
mesmas sepulturas, que cubrîrão seus corpos,
houverão de cubrir a gloria, & excellencia de
seus feitos. E vemos que sua fama ainda hoje
voa pelo mundo por meïo da penna daquelle
Escrittor, que floresceo, ha perto de tres mil annos. Esta verdade se vê expressa com injenho,
& elegancia nestes versos d’ Ouidio.
Tabida
consumit
ferrum,
lapidemq;
Nullaq; res maius tempore robur habet.

vetustas,
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Scripta ferunt annos: scriptis Agamemnona nosti,
Et quisquis contrà, vel simul arma tulit.
Per beneficio da escrittura (diz o mesmo
Poeta) vivirão gloriosamente todos os antigos,
em quanto o mundo durar:
Tityrus, & Segetes, Æneiaq; arma legentur,
Roma triumphati dum caput orbis erit.
Vivet Mæonides Tenedos dùm stabit, & Ida,
Dùm rapidas Simois in mare volvet aquas.
Dùmq; suis victrix septem de mentibus orbem
Prospiciet domitum Martia Roma, legar.
Os Gregos chamârão aos doutos Sophos, q̃
quer dizer sabios; nome que por arrogante mudou Pithagoras em o de Philosophos, que tanto monta como Namorados da sabiduria: os
Franceses
Druidas:
os
Egypcios
Sacerdotes:
os Hebreos Scribas: os Persas Magos: os Indios
Gymnosophistas: & nenhum destes (nẽ d’ outras naçoẽs) chamârão aos doutos Falladores.
Mecenas, aquelle que tanto estimou as artes,
& sciencias, costumava dizer, que não estimava
a eloquencia por ser cousa falladora; mas que a
estimava por escritto, porque nelle se dizia tudo com silencio.
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Prologo.
Os Paduanos querendo honrar a seu Tito
Livio puserãolhe estatua nos lugares mais honrosos, assentado com hũa penna na mão, &
dous dedos na bocca. Dando a entender, que
aquelle que o quizesse imitar, escrevesse, & não
fallasse. Porque (como a experiencia mostra)
o homẽ, que muito falla, danna a sua propria
pessoa, & o que escreve honra, & aproveita a
hũa republica. O fallar he cousa de muitos; &
o escrever de poucos: os que escrevem sabem;
& os que muito fallão errão, & obrão pouco,
& sabem menos.
Assi que he tàm differente a eloquencia da
orthographia, & tàm fora de se comparar cõ
ella, que para o homẽ ser sabio, ha de ser destro no escrever; breve, & cauto no fallar. Com
tudo não nego, que o fallar bem, he ventajem,
que os homẽs estimão, como cousa tàm superior aos animaes: & que procurão os doutos
ser tàm aventejados nesta parte aos mais homẽs, como o saõ em muitas artes, & sciencias.
Porque as palavras saõ o toque, em que se vê o
valor das pessoas, & a differença, que ha do nobre ao plebeio; & do vicioso ao bem instituîdo.
Porem digo, que se esta ventajem se conhece
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Prologo.
nas palavras, muito mais se conhecerâ na perfeição das letras, & certeza na orthographia.
Porque as letras, & escrittura saõ retratto, &
representação do que se falla; & se o homẽ he
politico nas palavras, passa, & esquece; porem
se acerta no que escreve, fica nessas letras com
perpetua fama.
Polo que concluindo com este argumento digo, que se os nobres doutos, & sabios, querem
ser mais aventejados aos mais homẽs, como o
saõ aos brutos animais, devem têr mais cuidado no escrever ao certo, do q̃ tem de bem fallar.
Alem do que este he o principio, & assento
de todas as sciencias, sem o qual senão poderâ
saber com fundamento algũa dellas: como affirma Quintiliano lib. I. Inst. orat.
Por conhecer esta verdade o Philosopho,
sendo tam sciente, senão desprezou de ensinar
esta arte ao grande Alexandre tàm exactamente, como se fora mestre d’ escolla, dando por razão o que se segue: Non sunt contemnenda quasi
parva, sine quibus magna constare non possunt.
Quanta dilijencia puserão
os
antigos,
&
sabios Romanos na arte de seu escrever, testemunhas são as pedras, moedas, & medalhas de

fol. [6v]
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Prologo.
seus tempos, que hoje em dia leemos: em as
quaes senão acha vicio, por serem escrittas cõ
grande perfeição. Tanto, que querendo o gram
Pompeio escrever seu nome, & titulo no templo da Vittoria, que elle havia edificado, em q̃
declarasse, como fora tres vezes Consul, tomando parecer dos mais doutos de Roma, porque
hũs dizião Tertium; & outros Tertio, pedio a
Cicero o determinasse. O qual (como tam sabio, & prudente, que era) porque nenhũ, dos
q̃ havião dado seu parecer, ficasse descontente,
mandou que se escrevesse o titulo abbreviado
com as primeiras letras sômente.
E assi os Romanos julgavão esta arte per
hũa das mais importantes âs respublicas, dizendo, que ella era lume das sciencias, & a que differençava as respublicas politicas das barbaras.
Marco Varrão com ser tàm douto escreveo
muitos livros da Analogia, fundamento de bẽ
escrever.
Iulio Cesar Monarca do mundo, que se não
prezava menos da penna, que da espada, escreveo outros muitos livros da Etymologia das
palavras.
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O Emperador Augusto, sobrinho do mesmo
Cesar para se parecer com elle em tudo, se prezou tanto desta arte, que nas cartas, que escrevia de sua mão, por não fazer mâ repartição das
letras, acabava as regras com as palavras inteiras. E por tamanha falta tinha o erro de hũa
sô letra, que sendo hum Principe tàm clemente, privou do officio a hũ legado Consular, por
lhe escrever em hũa carta hũ icsi, por hũ ipsi.
O grande Orador Marco Messala Corvîno
tam illustre per sangue, eloquencia, & dignidade Consular, escreveo sobre cada letra do alphabeto particular trattado.
O Emperador Carlo Magno, Principe doutissimo nas letras divinas, & humanas, & em as
linguas Hebrea, Grega, & Latina, estando recolhido em Aquisgrano o tomou a morte escrevendo, & reduzindo em arte a lingua, & escrittura dos Alemães.
Com os quaes exemplos fica condẽnada
hũa barbaria novamente usada entre algũs senhores, & fidalgos, que leem mal, & escrevem
peior, como se fosse caso de menos valor o sabelo fazer com algũa graça.
E assi nestes nossos tempos, em que os ho-
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Prologo.
mẽs, que mais tẽe, esses saõ os, que mais valem
(segundo aquillo do Poëta: In pretio pretium nũc
est: dat census honores) procurão sômente saber
arte que lhes dee ganho; & deixão perder muitas, cujo principal interesse he virtude, & boa
instituição. Entre as quaes hia tambem esta caminhando com passos agigantados para o Occidente da imperfeição, sendo arte tam necessaria a todo genero de pessoa (mormẽte âquelles,
que compõe) que me obrigou minha curiosidade escrevela diffusamẽte, acrescentãdo mais
letras ao nosso alphabeto. E não causarâ espanto teer mais tres tam necessarias; & menos
hũa das antigas tam ociosa, & superflua, como
todos sabemos, que he a letra K dos Gregos. E
se as razoẽs, que pera isso dou, não forem bastantes, fiquese tudo como d’ antes; & da maneira, que o escrevo no principio ao antigo.
Porque com ellas não pretendo fazer meu nome immortal, como pretendia o Emperador
Tiberio Cesar, que tambem escreveo sobre a
Orthographia
acrescentandolhe
certas
figuras
de letras, que servîrão em quanto elle viveo, de
que hoje em dia ha letreiros, & memoria. Sô
o fizpor curiosidade, que essa me obrigou tam-
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Prologo.
bem ajuntar a este trattado outro da Memoria
artificial, que ensinou â minha instancia o Padre Christovão Bruno meu mestre insigne nas
Mathematicas, despois que leu sua nova Astronomia de tres ceos sòmente, Aëreo, Sydereo,
Empyreo: & a navegação de Leste a Oeste: cousas dignas de perpetua memoria. O mais, que
lhe acrescentei, terà algũa estima por ir no mesmo volume. Tudo offereço com a vontade, que
tenho de apresentar hum vocabualario Latino,
& Português intitulado: Compendio de vocabularios. O qual vai repartido per frases de Re
civica, nautica, rustica, & bellica: partes exteriores, & interiores do homem: officios, & vicios do corpo: proverbios commumente usados em Latim, & Português. O que tudo tenho
quasi de todo acabado, porque pretendia escrever tudo em hum volúme. En tanto aceite
o Lector esta vontade.
Vale.
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ORTOGRAPHIA,
OV
ARTE PARA ESCREVER
certo na lingua Portuguesa.
CAPITVLO I.
Que cousa seja orthographia, & quanto importa escrever com certeza.
ORthographia he arte de escrever as vozes com as letras dividas á direita pronunciação,
&
segundo
sua
orijem:
porque orthos (em Grego) quer dizer, direito; & graphos, escrevo: como se dissessemos, escrevo
como pronuncio.
A pronunciação he hũa voz de hũa, ou muitas
syllabas, a qual se chama voz articulada, porq̃ sendo ouvida, se escreve na forma, que se entende. Esta
voz he distinta de outra, que se chama coufusa, porque não representa mais que hum simplez som; como
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hum jemido, ou balido de animaes, alarído de cães,
canto de aves; & a voz articulada he clara, & intelligivel, da qual a mais pequena parte, & individua
he letra, & dellas constão as syllabas, & das syllabas
as dicções, ou palavras. Polo que os antigos chamárão ás letras elementos; porque da maneira que delles estão todas as cousas fabricadas, assi das letras
o estão todas as palavras.
Despois de compostas, & unidas as letras ficão, sẽdo syllabas, & as syllabas juntas ficão sendo dicções,
inda que ha algũas palavras de hũa só syllaba, q̃ fazem cabal sentido; as quais ja deixão de ser syllabas,
porque se chamão dicções: não trato destas, se não de
aquellas, que se compõem de duas, ou mais.
Derivase syllaba de syllabanos, verbo Grego, q̃
quer dizer cõprehẽder: hũas saõ lõgas; outras breves;
outras commũas, & neutraes. As breves (como taes)
se abrevião na pronunciação; & nas longas se alarga: porem as commũas hora saõ breves; hora longas:
conforme a disposição do escritto.
A syllaba (emquanto he parte de dicção) carece
de sentido, & significação: porque se dissessemos, homem (separada hũa syllaba de outra) nesta maneira,
ho mem, não fica dizendo nada; mas juntas sim, por
que dizem, homem.
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Desta maneira se formão as dicções, a que os Dialeticos chamão termos, quer sejão verbos, quer nomes.
Destes termos, ou dicções, tem conhecimento o ouvido
pela voz, que se forma com a percussaõ do ár ajudado dos instrumentos da bocca, arteria, lingua, &
beiços.
Dividese a voz (como tenho ditto) em duas maneiras; articulada, & confusa. Diremos articulada à do homem: porque desde qualquer de suas letras
juntas, ficão fazendo claro, & distinto significado.
A confusa (como tambem tenho ditto) he propria de
animaes, & de qualquer som, ou estrondo, que carecendo de letras, não se aclara, supposto que tenhamos
conhecimẽto natural de sua significação: como o suspiro, ou jemido do homem.
Destas mesmas vozes, palavras, ou dicções se faz
hũa clausula, ou periodo, que se compõem de varias
orações, que estão sinaladas com virgulas, & pontos,
sinais admirantes, parenthesis, interrogantes, notas,
& accentos, de que usamos para intelligencia do escritto, sem o qual não se entende bem o q̃ se lee, corrõpendose muitas vezes as palavras.
De maneira q̃ não somẽte se chamará orthographia
a de bẽ escrever mas ainda a de boa, & cõgruapõtuação. Porq̃ o escrever, como se pronũcia, he com a pen-
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na imittar a lingua, estampar com letras aquillo, que
declaramos com palavras: (não acrescentando, nem
diminuindo, pois não he necessario, antes fiqua sendo
mais perfeito o modo de aquelle, que cõ esta arte imittar a natureza) & quanta mais propriedade tiuer
nos pontos & accentos, tãta mais ventajem terà. Porque as letras se inventáraõ para dar noticia em presença das cousas, que se fizerão em ausencia: o que
naõ poderá fazer escrevendose confuso. E com isso
naõ seriamos entendidos (ou mudarsehia a pronunciação, & com ella a lingoajem) usando o som das
vozes com o rigor das letras, que estiuessem á vista,
que seria erro manifesto.
Por onde esta arte mostra ser de muita importancia por ser o bom escrever copia de bem fallar, & lume das scripturas, que como tal a estimárão sempre
os doutos, sendo exquesitamente curiosos della.
CAPITVLO II.
Da divisaõ das letras: & seu principio.
LEtra he voz simplez, que se nota com hũa soo
figura: como A, B, C, &c. Os antigos disserão que as letras tiverão denominação de legiteræ,
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que para cõ os Latinos, he o que qua dizemos, alivio
de caminho, para saber leer. Outros dizem que vem
de lino, linis; que quer dizer manchar: ou litura, æ,
que significa borraõ, polos sinais pretos cõ que se formão as letras, que fazemos no papel, ou pergaminho.
Mas de qualquer dirivação que venha, seu fim principal de se averem inventado, foi pera grande mysterio da religião, & ornamento da vida humana, &
para thesouro, & custodia de acontecimentos de cousas feitas, & palavras dittas.
Estas letras saõ mais, ou menos, segundo as linguas; porque segundo suas pronunciações hũas tem
menos, & outras mais. As Hebreas foraõ as primeiras de q̃ se teve noticia: valèraõse de vinte, & duas.
Siguirão os Caldeos, & Sirios a mesma ordẽ: cujas
letras foraõ as mesmas, quanto ao numero, & sentido; porem (nos caracteres) em figura differentes. Os
Phenices attribuíaõ a sí a invẽção das letras, por serem os primeiros, que as trouxerãõ a Grecia no tempo, que Cadmo buscava a sua irmãa Europa. Assi
o affirmão muitos authores: dos qeais de hum o Poëta Lucano, que diz no lib. 3.
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Phenices
primi
(famæ
si
creditur)
Mensuram rudibus vocẽ signare figuris.

ausi,

De Grecia as trouxe Nicostrata a Italia, onde
as ensinou na lingua Latina cõ dezasette letras sómente: sem embargo que o povo usava de hũa maneira de letras; & os Sacerdotes de outras diversas. Os
Latinos despois destas dezasette letras forão acrescentãdo em seu alphabeto outras, com que fizerão numero de vinte & tres, em que entra a letra H, de que
diremos. Nòs á sua imittação pusemos em nosso alphàbeto as mesmas letras, que saõ as seguintes.
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X
Y Z. Destas saõ seis uogais, a, e, i, o, u, y. Chamãose
assi, porque ellas per sí mesmas enchem a voz: como
se vé quando as pronunciamos, sendo mais interiores
hũas que outras, começando da primeira. Destas vogaes tém vigór de consoãtes (ferindo outra vogal) i, u.
Esta razão me obriga dizer que saõ differentes porq̃ em boa orthographia tém outra forma, que he j, v;
& não i, u: como mostrarei a diãte em alphabeto mui
declarado, que se deve imittar. Posto q̃ no principio
(em que as cousas sempre saõ asperas) pareça difficultoso, em pouco tempo se acharà per experiencia a
muita importancia de assi o irmos introduzindo na
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nossa escrittura & boa orthographia Portuguesa;
por serem estas duas letras j v differentes das outras q̃
pronunciamos como vogaes. E assi tambem differençaremos a letra C (a que respõde a letra K dos Gregos) da letra ç que he propria da nossa lingua; como
o provaremos a diãte, tratãdo do vigor de cada letra.
Finalmente (tiradas as vogaes) as de mais se chamão consoantes, porq̃ não se podẽ pronunciar, se não
ferindo, ou soando com vogal. Destas consoantes ha
duas especies: hũas mudas; outras semivogaes. As mudas saõ estas B, C, D, G, K, P, Q, T. E chamãse mudas
porque per sí sòs não se pódem pronunciar, nem sóaõ
sem ajuntamento das vogaes. As semivogaes, q̃ quer
dizer meias vogaes, saõ outras oito: F, L, M, N, R, S
X, Z. Destas saõ liquidas L, R, quando lhes precede
muda: como clamar, gravar. F, ante destas liquidas
fica muda; como flãma frutto. H naõ he letra, senaõ figura de aspiração. Alem destas temos outras em pronunciação, posto q̃ em figura as não tenhamos em nosso alphabeto, & saõ estas ch. lh. nh: como direi despois do seguinte alphabeto;
Aa, Bb, Cç, Dd, Ee, Ff, Gg, j, Hh, Ii, Cc, Ll, Mm, Nn
à, be, ce, de, é, efe, ga, je, h, íi, ca, ele, eme, ene,
Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, uu, Vv, Xx, Yy, Zz,
~
ò, pe, que, re, se, te, ú, ve, xi, ypsilõ, ze,
til.
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As vogaes saõ a, e, i, o, u, y. As mudas saõ, b, ç, d,
g, j, c, p, q, t, v; semivogaes, f, l, m, n, r, s, x, z. Destas saõ liquidas l, r: & dobradas, x, z: & precedẽdo f, ao, l, r, tem força de muda. H não he mais que
figura de aspiração com que damos força ás vogais.
Alem destas temos tres tenues; mas não aspiradas,
ch. lh. nh. Poderemos usar em nomes Gregos, & Latinos destas suas aspiradas, ph. rh. th. dandolhes a
pronunciação de f, r, t. Porem da aspirada ch, por
se encontrar com a nossa ch, a não usaremos: soomẽte aconheceremos para quando aleermos darlhe esta
pronunciação, qui. Como tambem conheceremos a letra K, dos Gregos soomente para leermos duas dicções Latinas, Kirios, Kalendas.
Pontos, & notas, de que
frequentemẽte usamos:
, Virgula
; Colon imperfeito
: Colon perfeito
. Ponto final
? Interrogação
! Admiração
( ) Parenthesis
- Divisaõ

Notas menos usadas:
.. Apices
℧ Vnião
٨ Desunião
F Falta
C Meio circulo
* Asterisco
Obelisco
˘ Brachia
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Λ Angulo
§ Paragrapho

̅ Longa syllaba

Dos tres accentos chamado agudò, grauè, circunflexò usamos sòmente de dous: & outro si do chamado
Apostropho: como se verà neste trattado.
CAPITVLO III.
Das letras do alphabeto começando da primeira letra
A.
ESta letra A, he vogal simplez, & pura, & na
quantidade duvidosa, assi para nòs, como para
os Gregos, & Latinos: porque he breve; & pòde ser
longa, segundo o lugar onde caír: para o que servem
os accentos agudo, & circunflexo, de que avemos de
trattar.
Os Hebrêos, Gregos, & Latinos (a que nós
imittamos, por a lingua Portuguesa tér orijem da
Latina) começárão seus alphabetos nesta letra A. Os
Hebreos lhe chamárão Aleph: os Gregos Alpha: os
Latinos A: na forma que a pronunciamos.
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Dão varias razões os que escrevérão sobre esta
materia. Hũs dizem que os Gregos, & Latinos começárão por esta letra, por imittarem o alphabeto Hebreo, reconhecendo esta lingua per origem, & inventora das letras. Outros dizem, que a razão de se pór
no principio de todas as letras, foi por ser a mais proxima ao coração; que como elle he principio da vida,
assi o he de todas as letras; que parece sae do mais interior de nosso peito, quando pronunciamos esta letra
A. Finalmente dizem outros, que he posta no princicipio de todas as mais por ser a primeira que pronunciamos quando nascemos.
De hũa maneira, ou de outra, quer breve; ou longa, não he mais que hũa sò letra: & em quanto letra
elemental, não tem accento, nem medida; se não despois que he feita dicção: porque per sí só não he breve
nem longa; que a selo, he accidentalmente.
CAPITVLO IIII.
Da letra B.
HE esta letra B. das que chamamos mudas:
a qual se forma com a respiração, que chegando aos beiços estando cerrados, & juntos, os abre,
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& sae do meïo delles o som com seu inteiro soído.
Tem esta letra muita semelhança, & affinidade
com a letra consoante v; com que faz errar a muitos
Portugueses de entre Douro, & Minho, & os mais
dos Castelhanos, que não advertindo o que vai de hũa
á outra, as trocão na pronunciação, dizendo: Brabo;
& bravo: avano; & abano: aldraba; & aljava: como aldrava; aljaba: barrer; & varrer: & peior, dïzendo bosso, buestro; por vosso, & vuestro &c.
Tem mais hũa propriedade esta letra B, que não
admitte ante sí N, se não M: como a ditta letra M;
& outrosi a letra P: de que daremos razão quando
dellas trattarmos.
CAPITVLO V.
Da letra ç.
ESta letra ç, he mui differente de C, assi no nome, como na figura: & como taes tem duas pronunciações diversas: porque com hũa dizemos, caca,
& com outra caça: barca, que navega; & barça,
vaso de palha: acude, verbo; açude de moînho: & assi calco; & calço moca; & moça: cappa; & çappa.
E por ter esta clareza me admiro não estar posta em
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nosso alphabeto na forma, que agora o ordenei. Porque no trocar hũa letra por outra, não sòmente troca
o sohido; mas ainda altéra o sentido nas dicções, que
tem differente significação.
Polo que digo que esta letra ç, he das que chamamos mudas: & tem por excellẽcia não se acabar nella dicção algũa; nem ser ferida de outra algũa letra:
antes fere, & toca todas as vogaes com aquella brãdura, que esta letra de si tem: como se vè nestes exẽplos, açucena, cifra, maçãa, poço, buço: sua pronuncíação se faz tocando brandamente com a lingua
no ceo da bocca, & alto dos dentes; bem differente do
que quando pronunciamos a letra C, q̃ a modo do pronunciar do, K, Grego (em cujo lugar ha de ficar) sae
do interior da lingua, lançando a respiração com a
bocca mais em alto.
Por onde importa muito aos q̃ guardão as boas
regras de orthographia, escrever nesta conformidade para ficar introduzido (porq̃ a obrigação minha
não he mais, que de como avemos de escrever, & declarar a força, & vigor das letras, com o significado
& voz dellas) não sòmente polo proveito, que disso tiramos, mas pola reputação, que a lingua Portuguesa terà entre as mais nações, que carecem della: por
tér cada letra seu officio, & não hũa sò letra dous
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diversos; hum proprío; & outro improprio: como todos os Ortographos dizem.
Advirto que não tem esta letra necessidade do
rasgo, ou cifra debaixo, quando tocar as letras e,
i, porque junta a qualquer dellas, não tem outro sohido, segundo a pronũciação destes tempos: & assi dizemos, cinquo, cinto, cisne, cidra, cesto, certo, cento.
Masse se puser não será erro, visto ser esta sua forma.
CAPITVLO VI.
Da letra D.
TEmos pouco que trattar desta letra D, mais q̃
dizer q̃ he hũa das consoantes, a que chamamos mudas: & que tem hũa certa simpatia, ou igualdade com a letra T. Polo que os antigos usárão hũa
por outra, pronũciãdoas de hũa mesma maneira. Porque formãose ambas tocando com a lingua nos dentes
altos; não obstante que pera a letra T, convẽ pronuncíarse com mais espirito.
Nenhũa dicção terminamos nella: como fazem os
Castelhanos. Donde errão dizerem, q̃ tem dous dd: hũ
para o principio da dicção, outro para o fim della: &
assi dizem merced, maldad: terminando nella todos
os imperativos do plurar: como traed, amad.
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CAPITVLO VII.
Da letra E.
MEnos ha q̃ dizer desta letra vogal E, sòmẽte
que he letra simplez; & não de duas maneiras, como algũs cuidão, fazendoa hũa vez grande;
& outra pequena: sendo assi, que na pronunciação a
não differençamos dos Latinos: sòmente no escrever
a notamos com accentos, ou com dous, ee: na maneira que fica ditto da letra A, & a diante diremos da
letra, O. em seu capítulo.
CAPITVLO VIII.
Da letra F.
HE esta letra F, das que chamamos semivogaes; inda que algũs querẽ que o não seja; se
não sempre muda. O qual lugar sòmente lhe
damos quando precede às duas letras liquidas L, R,
dizendo Flandes, França. Não se acaba nella dicção algũa: sua pronunciação se faz tocando com o
beiço baixo nos dentes altos. Não tem differença es-
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ta letra F, do Ph .Grego: inda q̃ tinha muita em algum tempo; porque se pronunciava com muita suavidade Ph; o que não tinha o F, Latino por valer tanto como V, consoante, a que os Eolicos chamavão, vau:
& delles a tomàrão os Latinos para escreverem os
vocabulos de sua lingua, que escrevião per V, consoãte. Mas despois para fazerem a differença dos nomes
Latinos aos dos Gregos (porq̃ todos os escrevião per
Ph. começárão usar a ditta letra F, nos nomes Latinos, que não tinhão a origem Grega. E afsi se hade de
advertir que as dicções Latinas escreveremos com a
ditta letra F: & as dicções, & palavras Gregas, que
tem Ph podemos escrever na mesma maneira, ou com
F, Latino: como orthographia, & ortografia, Philosophia, & filosofia; a propriando esta letra Ph. à
Portuguesa. Ainda que muitos, & boõs Orthographos escrevem este nome Filippe, desta maneira, &
não Philippe: como muitos do vulgo, & quasi todos, o
escrevem. Nisto vai pouco; porque não se impedindo
a pronunciação se ha de seguir o uso em algũas palavras.
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CAPITVLO IX.
Da letra Ga: & je.
ESta letra G, (a que chamaremos, ga) he muda,
de q̃ usamos em sua propria pronunciação quãdo precede a estas tres vogaes, a, o, u: como garganta,
gomo, gume. E esta letra j (a que chamaremos je) he
tambem letra muda & tem sempre sua pronunciação
com todas as vogaes, dizendo, jazmim, jejũar, jinja,
jogo, jugo. A qual pronunciação fazemos igualmẽte
sem trocarmos a valia desta letra, nẽ mudarmos o soído della: o q̃ não fazemos cõ a ditta letra G, q̃ para tér
sempre a pronũciação, he necessario em chegando ás vogaes, e, i; meter de permeïo a letra vogal, u, fazẽdoa
liquida; que muïtas vezes o não fica sendo: como se vé
nestas dicções, guela, arguir. E em todas as dicções,
que antes do, a, entremetemos a ditta vogal, u; tem esse, u, liquido, meïa pronunciação de, o; como se vé nestas palavras, aguarda, agua, lingua, mingua.
E assi se ve que he mui differente dizerse, ja, je,
ji, jo, ju; do que ga, ge, gi, go, gu; que para tér, a pronunciação de ga com as dittas letras, e, i, havemos de
dizer, & escrever desta maneira: Ga gue, gui, go, gu:
como gaguejar, guisar, gotejar, gurgulho.
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Polo que se ha de differençar, j, de G; chamando
a primeira je; & a segunda ga, que he sua pronunciação direita; & toda a mais que atè gora lhe davamos
(juntas as letras e, i) he alheia de sua valia. E assi no
pronunciar desta letra, j, tocamos com a lingua no ceo
da bocca branda, & suavemente dizemos, je; mui differente da pronunciação do Ga, que se forma com a
respiração do mais interior da nossa lingua, que propria pronũciação dos Mouros, dos quaes a recebemos.
E escrevendose assi, ficase dando a cada letra o
que he seu, sem se mudar o sohido, nem alterar o sentido: estimando esta letra, por suprir o desconcerto de
dizermos guelra; & logo, trocandolhe a valia, dizemos guela; não ficando o, u, liquido antes do, e; nem
menos antes de, i: como se vio no exemplo, arguir.
CAPITVLO X.
Da aspiração H.
H Naõ he letra mais que na figura: sòmente serve aos Latinos para nota de aspiração (como logo diremos) que para isso a inventàrão,
que he dar força a vogal, a que se ajunta. Mas para
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a lingua Castelhana he de muita importancia, & tem
muita valia, servindolhe de F, nos vocabulos, que com
elle pronunciavão antigamente, que onde dezião, fidalgo, fijo, fazienda; dizem hijo, hidalgo, hazienda. E
nestes vocabulos, huevo, huérto huevo, huerfano, huesso, & outras semelhantes lhes serve de G, na pronunciação: como, gueco, guesso guevos, &c. Porque fica
soando mal, & peïor escrevendose, uevo, uerto, uesso:
porque se ha de escrever na forma acima com o ditto
H.
Nós usamos desta letra na escrittura como os Latinos antes de vogal, & despois de consoante: como,
Henrique, homem Mathematico, Rhetorico, Philosopho. Porem na pronunciação a não sentimos: porque
tanto pronunciamos com aspiração, como sem ella: dizendo, Enrique Matematico, Filosofo, &c. pronunciando erdeiro, como herdeiro: onrado, como honrado.
Sòmente sentimos a ditta aspiração, quando pronunciamos ha, ha: (significando riso) como nas duas interjeições dos Latinos ah, oh. (dicções em que somente precede a vogal) porque com ah escrevẽdo nesta forma significamos temor; ou indinação, a differença de,
A, articulo, & preposição: & com oh significamos espanto a differença de O. Quando chamamos: cujo mo-
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do entendem os Grãmaticos: & a elles pertence mais
este modo do que a outros.
Porem pronunciaremos, & escreveremos cõ a ditta aspíração termos differentes que saõ estes Ch. lha.
nh: tres pronũciações proprias da nossa lingua, que os
Latinos não conhecèrão. Donde errão os que escrevem
dicções Portuguesas per ch. dirivadas dos Latinos,
& Gregos, com que se embaração muitos, que não sabendo differençar os nomes Latinos dos vulgares pronuncião hũs por outros, errando na pronunciação, como no significado: como coro (per ajuntamento) escrevem choro, por se mostrarem Latinos: não vendo que
dessa maneira significamos pranto: & que de hũa maneira pronũciamos coro; & de outra choro: como caco, & cacho: caca, & cacha: marca, & marcha. Polo que nestes nomes monarchia, architecto, chimera, &
outros desta maneira aspirados, escreveremos per qui,
ou co: como Monarquia, maquina, quimera, ancora
arquitecto, carissimo: & outros desta maneira, que
por brevidade deixo, assi os escreveremos, porque da
mesma maneira os pronuncìamos. Porque a boa ortographia consiste em escrever, como pronunciamos: &
da mesma maneira pronunciar como escrevemos. E
assi como os Gregos Latinos, & Arabes não tem, nem
conhecèrão esta nossa pronunciação cheminé; chinella,
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marcha, chora, chupa; assi nòs não temos (na nossa
materna) a sua per ch; nem letra com que signifiquemos o x dos Gregos. Assi que quando virmos escrittos estes nomes, & outros semelhantes, lhes daremos
a pronunciação de qui, & C: & assi o usaremos na escrittura Portuguesa.
E do que toca a lh. & nh. trattaremos nos capitulos desta letra, L, N: que nelles se verà, como devemos usar dellas.
CAPITVLO XI.
Da letra vogal I.
ESta letra I, andou atégora com dous appellidos,
de vogal, & consoante; fazendo igual, I, a je.
Sendo assi que todos dizem, que hum he curto, & outro comprido: & que de hum usarìamos per vogal &
do outro per consoante. Poís porque não lhe daremos
seu lugar apartado, assi como o he na pronunciação,
& forma? Porque o proprio sohido de I, vogal he o
destas dicções as primeiras syllabas, ira, imajem: &
de j, o destas, jazmim, jejũar, jinja, joga.
Polo que assi como fica dïtto no capitulo da letra
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G, & adiante tratto no da letra y, devemos de usar
de I, vogal (a que chamamos I, Latïno) na nossa escrittura, como os Latinos, por atalharmos a tantos embaraços, quantos cada dia vemos cõ escrevermos hũas
dicções hora com j; hora com I: & por termos nisso cõfusaõ escrevemos quasi todas per y: & aonde a devemos escrever não sabemos; porq̃ hade ser nas dícções
Gregas, a onde he necessario escreverse com ella: como
hymno, mysterio, nympha: como se dirá no capitulo
desta letra: para o qual fica esta duvida: Como devemos escrever a construição deste nome Latino, & seu
adjitívo, Baculus de albatus? Porque muitos os escrevem hora com j hora com y; hora com I, curto: sendo
que ha muita differença nestas tres palavras, chamadas je, ypsilon, & iota.
CAPITVLO XII.
Da letra K dos Gregos, de que não usamos: & da letra C propriamente nossa.
ESta letra K, por imittarmos aos Latinos, a pusemos em nosso alphabeto sem necessidade: pois
temos a letra Ca, q̃ responde a ella: & assi ambas tem
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hum sohido, & formão a propria voz. Os Latinos a
tomàrão dos Gregos, para escreverem sómente duas
dicções com ella, Kirios, Kalendas, que escrevião
pelo mesmo C, ficando para todo o mais tam superflua, como para nòs impertinente, & de todo o ponto
inutil. E assi não escrevemos com ella dicção algũa.
Polo que a não teremos em nosso alphabeto; antes em
seu lugar poremos a letra C: pois não he conveniente,
nem licito gastar o tempo com letra, que não serve:
mormente quãdo temos letra propria, que nos serve,
como serve o K, aos Gregos: tendo em tudo seu uso,
antes das letras vogais, a, o, u; dizendo cama, caminho, caco; copa, cofre; cume, cubo.
E por tér a pronunciação de qo; & não a mesma
valia, quando se ajunta ás outras vogaes, e, i, mudamos o C, em q, com u, liquido, com que ficamos expremindo todas as vogaes de hũa mesma pronunciação, dizendo cappa, quedo, quieto, coma, custo. Ainda que os Latinos pronuncíavão o C, com, e, i: como se fosse junto com, a, o, u: segundo se collíge de
Quintiliano, que diz o C, tér igualmente sua valia cõ
todas as vogaes: & que assi se pronunciava coce; como quo que: & Antioquia; como Antiocia, sem aspiração.
Porem nòs, por atalharmos acorrucções, escreve-

fol. 11v

39

Orthographia ov modo para escrever certo na lingua Portuguesa

remos na forma acima com C, junto ás letras, a, o, u:
& com qu, junto às letras, e, i: conhecendo a letra C,
por K: & a letra ç por terceira do nosso alphabeto,
com que dizemos, a, b, ç.
Polo que não admittiremos em nossa escrittura
a ditta letra K, dos Gregos, pois pera nòs he ociosa,
& sobeja.
CAPITVLO XIII.
Da letra L.
A Semivogal letra L, he liquida, quando lhe
precede muda. Sua pronunciação he suave.
De maneira que os pividosos a formão conforme sua
natureza, que he tocando com a lingua no alto do paadar. E por ser esta os Hebreos, Gregos, Latinos,
& Arabes, & todas as mais nações do mundo a usàrão sempre, porque he mui importante com todas as
vogaes. Porem nòs atemos de maneira aspirada, ou
tenue nesta maneira per lh, que nenhũs dos acima a
tem, nem conhecérão: & algũas nações ha, que nem
com tormento a pronuncião. Assi que esta pronunciação mulher, melhor, he propria da nossa lingua
Portugueza.
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Os Castelhanos a querem suprir com dous ll: &
dõde nòs dizemos Castelhanos; dizem elles: Castellanos:
ou a mudão em j: como nestes vocabulos, semelhança,
telha, trabalho, mulher, & dizem semejança, teja,
trabajo, mujer. E daqui vem escreverem mal todos os
vocabulos Latinos, que tem dous ll. que na sua lingua
Castelhana guardão o sohido Latino, por estarem incorruttos: porque necessariamente lhe tirão hum dos
dous ll: como nestas palavras, syllaba, Tullio; escrevẽ
Tulio, sylaba. Porque escrevendoas como devéra ser
ficarião dizendo Tulhio, sylhaba. Ao que elles respõdem, que a letra l, duplicada, & feita em ll, não fica
sendo dous ll; se não hum só. E ja que assi o querem,
assi seja, pois pagão com dízerem que o mesmo fazemos nos com dous rr: como nestas dicções; terra, corrutta. E não vem que estas palavras pronunciamos
de maneira a que sentimos ficar hum r, com a syllaba
precedente; & outro com a seguinte: assi, ter-ra, corrutta. O que não he, nem poderá ser neste nome Castelhano, villa: porque não o pronuncião de maneira que
pareça, que fica hum l. com a syllaba precedente, &
vai outro com a seguinte: mas assi a pronuncião, como
se, l, el, fossem hũa sò letra. Porque não se pode dividir assi vil-la; mas assi vi lla, que he divisaõ sua: em
que dous ll, ferem hũa mesma vogal, q̃ he contra toda
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razão da boa ortographia. Porque nenhũa lingua soffre, que duas letras de hũa especie possaõ juntas ferir
hũa mesma vogal. E por ser tam urgente esta razão,
nos vão imittando algũs Castelhanos esta nossa ortographia.
CAPITVLO XIIII.
Da letra M.
M He letra semivogal: sua pronunciação he
branda, por se formar quasi fora da bocca
entre os beiços: fere todas as vogaes direitamente; não
admitiindo antes, nem despois de si outra consoante,
mais que B, & P: & a mesma letra M. Ante as quaes
sempre escreveremos M, & não N: & assi dizemos ambos, tempo, immenso; & não tenpo, anbos, inmovel.
Os Castelhanos dizem que não tem obrigação de
guardar esta regra: & tem por mais acertado dizerse
em sua liguajem inmortal, enbaraço, inperio; do que
immobil, embarcacion, & imperios: que he o que nos
fazemos da letra N, quando se segue consoante, dizẽdo Antonio ensina; & não Antonio emsina: immittando aos Gregos, & Latinos, que guardão esta regra de
escrever M. antes de B, & P, M.
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Com tudo hasse de advertir, que ha algũs nomes
propriamente Gregos, & verbos Latinos, que admittem m, & não n, antes da ditta consoànte n, que he
bem se saibão, para sabermos usar delles sendo necessario: como hymno, solemne; somno, condemno, calũnio: & muitos nomes proprios, que por brevidade deixo: como Agamemnon, Polymneia, Clytemnestra, &
outros, que os versados na lingua Latina sabem, &
usaõ na pronunciação, & escrittura. E só este nome
Latino se achará, que se escreve com m antes de s,
que he hyems.
CAPITVLO XV.
Da letra N.
N He semivogal: della se servem as linguas por
ser mui necessaria: & nenhũa a põe (salvo
a Castellana) antes das tres letras, B, M, P: nem se
ajunta com outra consoante, mais que com a letra S:
como, transferir, instrumento. Polo que na composição das vocabulos, quando vem as pronunciações, in,
con: se o verbo, ou nome, a que se ajunta, começa em algũa das dittas letras, B, M, P; o N, se muda em M:
como embeber, commutar, implorar.
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Esta letra N, temos tambem tenue, ou aspirada;
della usamos nos vocabulos meros Portuguéses, ou
curruttos dos Latinos, q̃ na corrucção da lingua tomárão essa letra em lugar de outras: como engenho, pinheiro, penhor, lenho, grunhir, tamanha. Mas as dicções Latinas, que antes de N, tem G, tendoas admittidas em nosso vulgar, ja mais as alterarémos, nem escreveremos, se não como os mesmos Latinos: dizendo
magno, insigne, magnifico, digno, ignoto, consignar; &
outros desta maneira, que temos incorruttos.
Porem estes nomes, sino, sinal, sinette, assinar, &
os q̃ destas palavras se derivão, escreveremos nesta maneira. Porque a escrittura he retrato do que falamos;
& na pronũciação temos tirado o G, nos dittos nomes:
& não he inconveniẽte escrevermos estes, & outros sẽ
elle. Porque de algũas palavras Latinas nos servimos
sem as corrompermos; & outras que por estarẽ corruttas assi as pronunciamos, & escrevemos.
Assi que as dicções Latinas corruttas escreveremos da maneira que as temos; & as inteiras pronunciaremos, & conservaremos na escrittura sem as corrõpermos: como neste nome signum, que corrompemos
per detracção do G, diremos sino; & delle sinal, &c.
mas significo, & insigne, q̃ se derivão do ditto nome
ficão inteiros: & assi os escreveremos.
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CAPITVLO XVI.
Da letra O.
A Letra vogal O, assi como não tem mais que
hũa figura, assi não tem mais que hũa sô natureza: como fica ditto da letra A: que ser breve, ou longa, he accidente, como todas as outras vogaes. Não
(como muitos cuidárão) que tenhamos dous, Oo, hum
grande, & outro pequeno; como a cerca dos Gregos
omega, & omicron. A razão, que algũs tiverão para cuidar, que na lingua Portuguesa avia dous, Oo,
foi, por verem, que em hũs lugares pronunciamos com
grande hiato, & abertura da bocca; & em outras cõ
muito menos: como se vê nestas palavras, corvo, corvos: cuja differença não consiste na grandeza, ou pouquidade do O; se não no alevãtar, ou abaixar do tom.
E assi não he necessario notar estas palavras com os
accentos agudó, & circunflexô; se não nas dicções em
que póde aver embaraço, & differença na significação: como na construição da terceira pessoa de possum
potest, que no preterito diremos pôde, com accento circunflexo; & no presente com agudò, dizendo pòde; ou
sem elle: & assi em outros desta qualidade.
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CAPITVLO XVII.
Da letra P.
ESta letra P, he das que chamamos mudas: aqual tem grande affenidade com o B: & por terem este semelhança mudamos muitas dicções Latinas, que tem P, em B; ou pelo contrario, as que tem B,
em P: como de Aprilis dizemos Abril; & de capra,
cabra; & de rabosa dizemos raposa, &c. O que não
he de espantar, fazermolo assi, por parecer, que não
imittamos os Latinos; sendo assi que para em tudo os
imittarmos, lhes fazemos o proprio, que elles mesmos
fizerão aos Gregos nas mesmas letras, inda que em dicções differentes.
Arazão he, porque estas letras pronunciaõse, &
formãose na mesma parte da bocca, & quasi com a
mesma postura dos instromẽtos, dãdo hũ som mui semelhante. Sô tem esta differença, q̃ o B, se pronũcia lãçãdo do meïo dos beiços o som, & o P, pronũciase apertando os beiços, & lançando o folego mais de dentro.
Esta letra tem os Latinos aspirada, por quanto escrevião per Ph, as dicções Gregas: como fica trattado no capitulo da latra F: mas nòs (nem elles) a
não temos no nosso alphabeto, porque não temos
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figura propria perque se denote, como tem a cerca dos
Gregos (a que dizem Phi) que para cõ elles tem o lugar
do nosso F. Porem podemos escrever com a ditta letra
aspirada, os nomes Gregos: como antiphona. phantasma, nympha, triumpho: apropriãdo à Portuguesa esta letra Ph: na forma que fica ditto no capitulo da letra F, que de hũa ou de outra (nas dittas dicções) nos
servimos, sem nisso aver erro.
E acerca da letra M, que se ha de escrever antes
desta letra P, está largamẽte ditto no capitulo da mesma letra M, onde se poderá vèr, que sempre será M;
& não N, tirando esta dicção, inprimis, que inda que
Latina, està admittida en nosso vulgar.
CAPITVLO XVIII.
Da letra Q.
HE letra muda esta letra Q. a q̃ chamaremos
que: della usamos como os Latinos, que só elles (& os que delles tem origem) a tem em seu alphabeto. Nòs temos pouco que dizer della por ficar trattado a que basta no capitulo da letra K.
Sòmente resta dizer que despois de Q. sempre se
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escreve u, liquido, para modificar sua pronunciação:
como quando, quasi, quedo, quieto, vacqueiro, quero,
acquiro, quotidianno, cinquo, quomo, (per interrogação) à differença de como. E algũas vezes se segue outro, u: mas he em dicção Latina; & não Portuguésa.
E pondose o til (que he hum risco, que ordinariamente se poem sobre vogal, supprindo a letra m, & n) sobre esta letra Q, suppre estas, ue: como q̃.
CAPITVLO XIX.
Da letra R.
R He letra semivogal: & quando lhe precede
muda fica liquida; como aggravar, Abril, fresco. Por ser a pronunciação desta letra aspera, he mui
trabalhosa de formar a muitas nações: & comumente a todos pevidosos, quando se dobra, ou soa como dobrada. Polo que se enganou com ella hum author moderno, dizendo que hũa cousa he, r, dobrado; & outra å. singello: que o primeiro serve no principio, &
meïo das dicções; & o segundo só no meïo, & fim dellas. Porque hum se forma com aspereza; & outro cõ
mais branda, & singella pronunciação.
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Assi que tem por grande erro escrevermos com dous
rr, na maneira que fica ditto no capitulo da letra
L. O que não sigo, por não aver razão para isso. Porq̃ dessa maneira à todas as letras se podião dar duas
figuras: hũa para quando saõ sinjellas; & outra para quando saõ dobradas. O que enganou a este author foi, que ás vezes, sem se dobrar, se pronuncia
quasi como dobrado; sendo na verdade sinjello. O se
faz de cinquo, ou seis maneiras. A primeira se se poẽ
em princípio de dicção: como raiz, roda, redonda, rico, rubí. Onde está claro que não pode ser dobrado,
por ser principio de syllaba; & não poderem duas letras de hum jenero ferir a mesma vogal: como fica declarado no capitulo da letra L. A segunda se antes
do, r, vai n: como honrado, genro. A terceira se pelo
contrario antes do, n, vem, r: como sarna, perna,
torna, furna. A quarta, se antes do r, vem s: como
Israel. A quinta da mesma maneira se antes de, r,
vem, l: como bulrar, pilrão. A ultima se adicção,
que começava em, r, se compòs com algũa das preposiçoẽs, pre, ou pro: como prerogativa, prerogar.
Polo que entenda, & não se admire este author
de se escrever as palavras, que elle tras (rebuelta, rueda) com hum sò, r, no principio; & no meio da dicção o dobremos, dizẽdo, arrastrar, derramar. A ra-
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zão he porque sô entre vogaes se dobra, pronunciado
com aspereza. Donde errão os, que escrevem dous, rr,
antes ou despois de consoante, usando de letra superflua, por se enganarem com a pronunciação aspera,
dizem Henrrique elrrei goverrna. Assi que não ha
mais que hũa sô letra R, em potestade, simplez, &
não dobrada: que quando se dobra em voz, se dobra
tambem em numero, & isso entre vogaes.
CAPITVLO XX.
Da letra S.
S. he hũa sô letra, & não duas; como algũs puserão em seus alphabetos, por estas figuras, S,
s. Porque essa differença he para graça da escrittura; mas não para fazer differença na pronunciação: que ser, s, comprido, ou, s, curto, não he por serem de duas especias: nem menos hum sinjello; & outro dobrado. Porque se ha de notar, que todas as vezes, que as dicçoẽs começão em, s, & despois delle se
segue vogal, naturalmente se pronuncia como dobrado; & sômente se dobra entre vogaes pronunciado a
modo de ç: como massa, passa, posso: na forma que
se dirà no capitulo das letras, que se dobrão em dic-
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ção. Tambem se ha de advertir, que na mesma maneira se pronuncia como dobrado, quando vem despois de consoante, como falso, manso, persuadir.
Assi que esta letra, s, ou ſ, comprido, ou curto,
he hũa sô letra semivogal: & mais asobîo que letra:
(segundo dezia Marco Massala) porque imitta no
sohido ao silvo da cobra. E daqui (dizem algũs) se
deu a feitura S ſ torcida, & enroscada, â feição,
& postura, que a cobra tem.
CAPITVLO XXI.
Da letra T.
NO capitulo da letra D fica ditto a muita semelhãça, q̃ esta letra T tem cõ a mesma letra
D, sẽdo ambas mudas, & de hũa mesma pronũciação.
Temos tambem o Th dos Gregos, de que usamos
em dicções Gregas, ou peregrinas: como, Thomas,
Mattheus, Bartholomeu, Iudith, thema, labyrintho,
methodo, catholico: & outros muitos, que os versados nas letras sabem, q̃ por serem muitos, deixo pola
brevidade, q̃ sigo. A qual letra nòs não acrescentamos ao nosso alphabeto, nem os Latinos ao seu, pola
mesma razão, q̃ dei da letra P aspirada. Os Gregos a
figurão per hũa sô letra, que nòs não temos: polo que
a suprimos com o T, & h: como, Theologo.
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Os Latinos usaõ tambem da letra T em lugar
da nossa letra ç, quando despois della se segue I, cõ
outra vogal. Cuja maneira de escrever algũs reprovão, dando a tal culpa aos modernos, que não alcançárão a verdadeira pronunciação Latina. Da qual
ficou em seu proprio ser, & com o proprio sohido, d'
antes o ç cõ lhe seguir I, & outra vogal, & mais
vogaes: como parece nestas dicoẽs, species, ei; officiũ,
ii; & seus dirívados, speciarius, ii; objicio; & outros
muitos verbos & nomes, que não tratto aqui: pois minha obrigação não he descobrir erros antigos; nem
menos defendelos sendo alheios: que sômente pretendo
emmendar os que tenho: que assaz farei em limalos.
Sô direi que errão algũs, que querendo ser mais
Latinos do que he necessario, usaõ da ditta letra, t,
em dicçoẽs vulgares; dizendo, gratia, prudentia: &
inda peior, escrevendo offitio, juditial. Sendo assi
que os mesmos Latinos não escrevem offitium; se não
officiũ, por vir de facio, como tambẽ dizẽ judiciũ, de
judico; q̃ corrõpemos, & mudamos em juizo. Polo q̃ não
escreveremos cõ t; senão cõ ç, todos os nomes verbaes
corruttos dos Latinos acabados em tio: como de oratio, diremos oração: & de generatio, geeração: tirando razão de ratio, que escreveremos com z,
â differença de ração, por porção. Assi tambem

fol. 18r

52

Álvaro Ferreira de Vera

os nomes, & vocabulos acabados em tium, ou tia: como de servitium, diremos serviço; exercitium, exercicio; de scientia, diremos, sciencia; & paciencia, de
patientia: & assi os mais. Porque a nossa lingua não
admitte nelles a pronunciação Latina, que não he a,
que lhe nòs damos vulgarmente. Polo que os hemos
de escrever, como os pronunciamos:.
CAPITVLO XXII.
Da letra u.
& da consoante Ve.
EStas duas letras u, & ve (vogal, & consoante) atê hoje forão incertas, & se duvidava quãdo era hũa, ou quãdo era a outra, sem a isso se dar remedio, por parecer difficultoso tirar raîzes tam antigas, que nem os Latinos, nem outras naçoẽs podérão
arrancar. Com tudo a mim me pareceo mui facil
mostrar, que estas duas letras, hũa he vogal, & outra
consoante, tam differentes (hũa de outra) entre sî
na forma, como na pronunciação, & nome.
Porque quem não dirá, que duas pronunciações
diversas pedem duas figuras diversas: & que hũa
cousa he. u. vogal; & outra ve consoante? E assi a
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letra vogal tem sômente esta figura, u; & não faz
mais sohido que hum sô a modo de bramido de lobo,
dizendo, u; & a letra consoante ve (escrevo assi, por
ficar seu nome introduzido) anda variando com todas as vogaes, dizendo: vas, vees, viste, vou, vulto. E
assi em quantas dicções entra, fere sempre a vogal, a
que se ajunta; & não he ferida de outra letra algũa:
porque he letra consoante muda; & nenhũa syllaba
pode acabar nella; quanto mais dicção, ou palavra,
como se acaba na letra vogal u. Polo q̃ digo, & affirmo, que he hũa das mais importantes letras do nosso
alphabeto; ou, para melhor dizer, a mais ímportante
de todas. Porque escrevendose nesta forma não errará o que leer muitas dicçoẽs, que com ellas se escrevião erradamente: como, viuo vure, vua, laura,
viuo: & assi em outras muitas dicções Latinas (como logo direi) duvidamos se se ha de ferir na pronunciação a vogal seguinte; ou se se ha de pronunciar o, u, como vogal: como se vee nestes exemplos:
solui, solui; calui, calui; parui, parui; voluerim, voluerim; deseruit, deseruit: & outros muitos, que se
sabem tem esta semelhança. E vai muito a dizer escrevelos todos na forma, que se deve â boa orthographia Latina, & Portuguesa. Porque vendo escritto
vivo, & uivo; diremos do primeiro que he verbo, vi-
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ver: & do segundo q̃ he construição do nome Latino
ululatus, us; bramido de lobo, ou uivo: & assi escreveremos uva; & não vua: uvre; & não vure: lavra,
verbo; Laura, nome: & assi nos verbos, & nomes Latinos; como quando virmos escritto, solui, diremos que
he preterito de soleo, es; & quãdo, solvi, que he preterito de solvo, is: & quando calui, que he do verbo caleo, es; & quãdo calvi, de calvo, is: & quando parvi,
que he genetivo de parvus, i & quãdo parui, q̃ he preterito do verbo pareo, es: & assi volverim, & voluerim; deseruit, deservit; dos verbos volvo, is; q̃ faz
no preterito, volvi, per v, consoante: & o outro faz,
volui, per u vogal, que he preterito de volo, vis; &
hũa cousa he querer, & outra envolver: & assi tambem deseruit terceira pessoa do preterito do verbo desero, is; & quando deservit, terceira pessoa do presente do verbo, deservio, is: tam differentes, que hũ
quer dizer, desemparar; & outro servir humilmente: & assi os mais, que deixo porque toca sômente aos
Grãmaticos. Dirão algũs q̃ para tirar esta duvida
se usarâ da nota Diëresis: assi como volüi, vòlui. Ao
q̃ respondo, q̃ aonde ha letra propria, bem se podẽ escusar notas alheias, que sô vierão em supprimento de
faltas. Alem disto fôra da lingua Latina, mui poucos
usaõ desta nota Diëresis. Polo q̃ se se guardar na es-
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crittura esta differença de, u vogal, & ve consoante,
não cahirão algũs pouco versados na lingua Castellana em muitos erros na pronũciação: como, auré, aurá; avendo de pronunciar, & escrever, avré, avrá.
Pareceme q̃ estâ bastantemente provada esta opinião: & q̃ se pode imittar; & não a do q̃ diz, que nos
principios das dicçoẽs serve este v; & no meio, & fim
dellas o outro u, quer seja vogal; quer consoante.
Assi que se deve daqui pordiante escrever o nosso
alphabeto com mais esta letra, que tudo consiste no
que nos pusermos: pois não introduzimos differentes
formas; senão boa usança, & conhecimento de cada
hũa destas letras.
Finalmente digo, que esta letra consoante ve he
muda: cuja pronunciação he branda tocando todas
as vogaes: & nos soa como F, por terem muita semelhança; como se vee nestas palavras, verdade, variedade, &c. Polo q̃ o Emperador Claudio Cesar em lugar de V escrevia hum F âs avessas, â differẽça de
quãdo servia direito por ph: como hoje em dia se vee
em letreiros antigos de seu tempo: onde se lee: TERMINAℲIT,
AMPLIAℲITQVE:
por
terminavit,
ampliavitque: ℲIXIT por vixit. Morto porẽ este mao
Emperador por ser muito aborrecido, & odiado, ordenou o povo Romano, que por senão lembrarem de
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seu nome, não usassem das letras, que elle avia invẽtado: qu’ se usasse, V, consoante pola letra Ⅎ, que relevava tanto, como o vau dos Eolicos (que era Ⅎ)
que lhes servia do mesmo, que agora a nòs o, ve. derivada da etymolojia da palavra vau.
CAPITVLO XXIII.
Da letra X.
X. he semi vogal, & hũa das duas letras, que
dizemos dobradas. Por ella usavão os Romanos (até o tempo de Augusto Cesar, em que se introduzio) destas duas letras cs, dizendo, apecs, por
apex: & tambem por gs; como gregs, por grex. E
parecendolhes mais a proposito, valerense de hũa sô
letra, que com força dobrada tivesse aquelle sohido,
recebérão a letra X, dandolhe a ella sô a pronunciação, que antes (em duas maneiras) pronunciavão
com quatro: & assi ficàrão escrevendo pax, & lex;
& não pacs, legs: dandolhe porem a mesma formação nos casos; como se vê nestes nomes, em que sômente se acrecenta i no meio das dittas letras, cs,gs;
porque dizemos lex, & logo, legis; pax, pacis; & não
lexis, nem paxis: & assi nux, nucis; rex, regis, &c.
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Nos na lingua Portuguesa pronunciamos o .x. como
os Arabes, de cuja vezindade o tomamos pronunciãdoo da mesma maneira q̃ elles pronuncião o seu xin.
Polo q̃ nas palavras Hespanhoes não nos fica servindo o. x. dos Latinos em força, & potestade, senão em figura, porq̃ lhe damos a ditta pronũciação Arabica: como se vê nestas dicçoẽs, paixão, caxa, bruxo, enxuto.
Com tudo usamos do ditto x dos Latinos em algũas
dicçoẽs compostas, ou derivadas da lingua Latina
pronunciandoas da mesma maneira; como de extra,
dizemos, extraordinario: exceder, exame, exercito,
exercitar, exemplo, excellente.
E porque ha algũs, que por se conformarem com o
Latim na escrittura, escrevem pax, vox, crux, lux;
por paz, luz, cruz, voz; fique por regra geeral, que
nunqua em fim de dicção o escreveremos: porque o
que o escreve assi, erra de duas maneiras. A primeira,
porq̃ escreve differente, do que pronuncia, o que não
deve, nem pode ser, porque não temos esta pronunciação lex. A segunda, porque quando viessemos a formar os pluraes dos taes nomes, forçosamente se ha de
dizer, cruxes, luxes, voxes, paxes: que he o como se
formão na nossa lingua. Por onde todo o nome, que
temos no nosso vulgar, se se acabar em x, escreveremos per z: como luz, cruz, paz, voz;
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& dahi, luzes, cruzes, pazes vozes, &c. O que
(como digo) se entende dos nomes Latinos, que alinguajem toma sem outra corrucção: porque muitos se
acabão em x, acerca dos Latinos, que não escreveremos com. z. na nossa lingua, por estarem corruttos,
& mudados. E assi dizemos de Rex, Rei; de grex,
grei; de lex, lei; & de sex, seis; & de dux, duque; &
de nox, noite: & outros muitos desta maneira.
CAPITVLO XXIIII.
Da letra ypsilon.
Esta letra Y he propriamẽte Grega, & hũa das suas
vogaes, donde os Latinos a recebérão em seu
alphabeto: & nos â sua imittação a temos no nosso,
com que fazemos seis vogaes, tendo sômente dantes
cinquo. Aos Castellanos serve de consoante, mas não
de vogal: & dão para isso razoẽs, que para sua orthographia ficão bastantes.
O que se ha de advertir, he, que inda que na nossa lingua ha pouca differença na pronunciação de
ypsilon, a ua no escrever vai mais. Isto digo,
porque ha algũs, que as fazem iguaes; & muitas vezes põem, i, por y; & outras y, por i; que he erro
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pera os que sabem a lingua Latina. Polo que os que
quizerem têr nesta parte hũa regra gêral, sigão aos
Latinos, que escrevem com y sòmente as dicçoẽs Gregas, de que usamos na nossa lingua; & não as orijinalmente Latinas, ou Espanhoes. No que se ha de
advirtir, que todas as vezes, que adicção se começar
per y, sempre se ha de escrever com aspíração: como
hydropico, hydropesia, hypocrita, hypocrisia. Tambẽ ha algũs nomes Latinos, a que dão orijem Grega, q̃
se escrevem com y: como sylva, & seus dirivados,
que são muitos: & assi não me detenho com os mais
exemplos, porque os mais delles, ou saõ nomes proprios, que pelo uso se sabem, ou meramente Latinos,
cujo uso sômente pertence aos Grãmaticos. Basta dizer, que sempre escreveremos per i as dicçoẽs Portuguêsas; & sômente per y, as que temos Gregas; &
as Latinas, que dellas tem orijem; & mais não: nem
menos as trocaremos por j, que tem outro significado: como se verà neste exemplo.
Esta dicção Caiado, que tem duas significaçoẽs
Portuguêsas, pergunto ao que se presar de bom orthographo: Como se deve escrever, que signifique bordão de pastor, & branqueado com cal? Dirão algũs,
que desta maneira: Caiado, Caïado. Outros (que devem cuidar que acertão) dirão, que o bordão assi:
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Caiado: & para significar branqueado assi, Cayado. Digo, que nem de hũa maneira, nem de outra:
porque se deve escrever assi, quando significa bordão,
Cajado; & quando cuberto com cal assi, Caiado. A
razão de se não escrever (nem hũ, nem outro) per y,
he que a ditta letra a cerca de nos he breve vogal; &
não consoante: como o he para com os Gregos, & para com os Latinos juntamente: & o, i, tem valor
de dous ii posto entre duas vogaes: & assi escrevião
os antigos pronũciando, Maiior, Peiior: & escrevendose com, y, confundese a pronunciação com a dos
Castelhanos, que assi bem o escrevem.
CAPITVLO XXV.
Da letra Z.
AVemos chegado â letra final do alphabeto, q̃
he esta letra semivogal z, da qual carecérão
os Latimos atê o tempo de Augusto (como fica ditto
da letra X) em que a tiverão, para lhes escusar letras
dobradas, que erão, s, d. Assi que esta letra z, por
ser figura, & abbreviação de duas letras, se chama
letra dobrada. Porque assi pronunciavão os Gregos,
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& Latinos, sdacynthos, como se escrevêrão, zacynthos: & a mesma pronunciação davão a Ezras,
que a Esdras. A pronunciação destes tempos sôa
entre s, & ç: não obstante que ç se pronuncia com
mais força, que z, & s; como se vê nos nomes verbaes
em ção; licção, deleitação: & outros como, agencia, officio, maço, fiança, peça, começo, caça,
paço, feitiço, &c. E o .s. se pronuncia com a lingua mais remissa: como se notará nos nomes verbaes
de Latinos em sio; lesaõ, conclusaõ; & outros como, casa, caso, liso, teso, peso, preso, coser,
por coser com agulha; porque com z, significa cozinhar: & assi os mais, que acerca dos Latinos
se escrevem com, s; como mesa; & não meza. E
o z, se pronuncia com a ponta da lingua, com mais
força que s, & menos que ç: como razão praza a
Deus, aprazivel.
E porque muitos vulgares confundem o, z, escrevendo s, sem saberem aonde convem o accento, farei mais compendioso este ultimo capìtulo,
por acabar na letra .z. muitas palavras, que saõ as
seguintes.
Escrevemos com z todos os nomes patronymicos
Portuguêses; como de Fernando, fernandez, ou frz̃,
de Gonçalo, Glz̃; de Vasco, Vâz; de Sancho Sanchez;
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de Antonio Antunez; de Lopo, Lopez; de Henrique
Henriquez: & assi Ruiz̃: Pâez, Piz̃, Martĩz, Bermudez, &c. Os nomes femininos denominados de outros; como avareza, simpleza, nobreza,
&c. Os que na ultima syllaba tem, a, com accento
nella; como rapaz, cabaz. Os que significão augmẽto; fallaz, vivaz, efficaz, capaz. E algũs nomes na
ultima syllaba tem, e, com accento nelle; garoupêz,
axadrêz, treêz, feêz, vêz, pêz. Estes saõ poucos: os
mais se escrevem per s, ainda que tenhão o accento
na ultima: como Português, Inglês, Olandês, Marquês, dignidade; porque quando he patronymico se
escreve com z, por vir do nome Marcos, que delle dizemos Marquez. Os que tem accento no I; juiz raiz.
Da mesma maneira os em O; Estremoz, arroz, Badajoz; & os monosyllabos, s, de hũa sô syllaba; noz,
voz tirando vós, nós, pronomes, que se escrevem cõ
s; & não z.
Os que tem, u, na ultima com accento nella como
Ormuz, cuscuz, arcabuz: & as dicçoẽs de hũa syllaba; cruz, luz; tirando a primeira pessoa do preterito
perfeito do verbo, Ponho, que he, pus, que se escreve
com, s & não z.
Tambem se escrevem com z as terceiras pessoas
destes verbos, faz, diz, traz: & os que delles descen-
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dem; fazia, dezia, trazia.
Os nomes numeraes; como dez, onze, doze, treze,
quatorze, quinze, dezaseis, dezasette, dezoito, dezanoue, dozentos, trezentos. Porem quatrocentos, &
os mais atê mil, se escrevem per ç; & não z, com que
se dâ fim a este alphabeto. Mas porque não fique de
fora hum til, trattaremos tambem delle.
CAPITVLO XXVI.
Sobre a Abbreviação a que chamamos Til.
Til não he letra, senão hum risco sobre vogal.
O qual se escreve nas dicçoẽs de muitas letras
supprindo com poucas muitas: como se vê nestas palavras, Misericordia, sentença; & nos nomes patronymicos; como Gonçalvez, Fernandez, Rodriguez,
& outros taes, em que escusamos com o til de escrever tantas letras; como Miã; deixamos de escrever,
isericord: & assi nos mais escrevendo sômente sñça,
Frz̃, Glz̃, &c.
O mais frequente uso deste til he quando supprimos com elle as letras M, ou N: como tẽpo, ou tẽto,
cõstar, cãbar. E muito mais ordinario he sobre
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q̃; porque nos suppre, ue: como q̃.
Tambem he necessario nas dicçoẽs, em que escrevendo M, faz outro sentido: como irmãos, irmãa,
Bulhoẽs, bẽes, tõos, dõos, & doẽs, vaccũus, atũus;
ficando o M liquido.
Finalmente toda a dicção, que acabar em am, escreveremos per ão, por ser assi necessario, como díremos no capitulo dos ditthongos; tirando tám quàm
adverbios, que escreveremos assi, como os Latinos,
polos não corrompermos, imitando sempre as escritturas dos homẽs doutos, regulandoas: pelo entendimento, & ouvido, que he a melhor regra, que se pode têr,
& dar nesta materia.
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TRATTADO DAS
VOGAES, QVE IVNTAS
na linguajem Portuguesa se fazem dittongos.
DIttongo he palavra Grega, q̃ quer dizer, som
dobrado, ou ajuntamento de duas vogaes, que
guardão sua força em hũa sô syllaba. Estes
se formão em cada lingua de dífferentes maneiras,
& per diversos ajuntamento de vogaes. Na nossa
lingua ha dezasette, que são estes, inluîdos no exemplo: irmãa, capitães, vogàes, mais, mão, mao, causa, beẽs, rei, meu, confiĩs, taboa, dões, foi, cousa,
muito, algũus. Os Latinos saõ estes: præmium, causa, cœlum, hei, Europa, harpyia. Mas indo o accento na vogal não fica dittongo; assi nos que temos proprios, como dos que temos tomados da mesma lingua
Latina, & de outras naçoẽs: como saüde, baînha,
azambôa, poëta, ceúmes, moînho, Luis, argüir, &c.
As quaes saõ letras soltas, que fazem cada hũa per
sî syllaba, posto q̃ breve, por ser vogal ante vogal. Mas
se for no verso, podese fazer de duas em hũa syllaba
pela figura chamada Synerisis; como sabem os Poëtas.
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O dittongo, que mais se ha de advertir, por ser o mais
frequente na nossa lingua, & o que mais duvidas
tem, em que lugares se ha de usar, he o que escrevemos per, ão. Porque hũs o usaõ per, om: (como na
lingua antigua) & outros per am, confundindo aquelle dittongo, ão, que naõ conhecem, por naõ fazerem
differença de hũa cousa â outra: contra a opinião dos
que o melhor entendem.
Polo que se quizermos escrever, como pronunciamos, terminemos no dittongo ão todos os verbos, &
nomes Portuguêses; & não em, am, que he pronunciação alheia, da que lhe damos: tirando aquellas palavras, que dos Latínos nos ficârão inteiras, Tam,
Quàm: & aquellas symcopadas, Gram, por grande,
quando se segue consoante; & Sam, por Santo.
E porque no formar dos pluraes dos nomes, cujos
singulares se acabão em, ão, se embaração muitos,
sem saberem se hão de pronunciar, & escrever, cidadães, cidadoẽs, ou cidadaõs; villaẽs, villoẽs, villãos; cortezoẽs, ou cortezãos, farei aqui regra gêral
pera esta pronunciação, & escrittura.
Todas as vezes que na lingua Portuguêsa acabar qualquer nome em, ão; avendo duvida no formar
do plural, vejase como se termina na lingua Castelhana: porque se acaba em an, faz o plural (acerca dos

fol. 25v

67

Orthographia ov modo para escrever certo na lingua Portuguesa

Castelhanos) em anes: como capitan, capitanes; gavilan, gavilanes; Aleman, Alemanes. E assi forma
sempre sem exceição algũa o Português o singular
em, ão, & o plural em, ães; como, de capitão, capitaẽs; gavião, gaviães; Alemão, Alemães.
Mas se acerca dos Castelhanos o singular, que os
Portuguêses acabão em, ão, elles formão em, ano;
como villano, ciudadano, aldeano, de que elles formão o seu plural em, anos; o nosso plural serâ em, ãos:
& assi como elles dizem, villano, villanos, ciudadanos, aldeanos; diremos nos, cidadãos, aldeãos, villãos:
& se o singular acerca dos mesmos Castelhanos for
em, on; serâ o nosso plural em, ões; como sermon, opinion, coraçon, de que dizem, opiniones, sermones, coraçones; diremos nos, sermão, sermoẽs; coração, coraçoẽs; opinião, opinioẽs. Porque nisto, & em outras
cousas, que por brevidade deixo, tem respeito, & correspondencia a lingua Portuguêsa â Castelhana.
Porem se os vocabulos em, ão, saõ meros Portuguêses, ou commũs â outras linguas, & os não ha em
Castelhano, sempre se acabarâ a voz do plural em
ões; como patacão, patacões; tecelaõ, tecelões. Porque
se tem nisto respeito ao antigo, que as palavras, que
agora acabaõ em, ão; acabavão todas em, om. E polo costume (que nisto sempre hemos de seguir) ficârão
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fora da ditta regra, tabaliães, escrivães, que por a
ditta analojia ouverão de fazer, tabaliões, escriuões.
E tambem ficão fora desta regra estes indifferentes,
cidadaõs, cidadoẽs; villaõs, villões.
Dos mais ditthongos não tratto, por dezejar em tudo brevidade, pois pelo uso se conhecem, & escrevem.
Sômente do ditthongo em, ĩi, direi q̃ he necessario nos
nomes cujos singulares se acabão em, im, que perdẽ o
M, no plural, & acabaõ em ĩi: como roim, roĩis; malsim, malsiĩs beleguĩis. Os quaes pluraes senão podem
formar em nossa lingua sem o vinculo do til, que liga
os dous ĩi (& o mesmo he do ditthongo, ẽe,) por não
dizermos, malsimis, beleguimis; & bemes: como a razão, & analojia da nossa lingua pedia, & melhor se
escrevem sem os dittos ditthongos, sômente com o til
sobre a vogal; como fĩz, bẽs, bõs, beleguĩs. Donde
errão os que escrevem, fins, bons, bens: porque essas
letras não dão a pronunciação Portuguêsa aquem
attentar.
Advirto que esta palavra dom quando he prenome de nobreza, faz no plural dõos; & quando significa beneficio, ou doação, faz no plural, dões: o primeiro vem de dominus; o segundo de donum. Polo
que senão confundão os pluraes, que saõ differentes
ditthongos.
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Divisaõ das dicçoẽs, & syllabas
no fim da regra.
HAuendo entre duas vogaes duas consoantes.
ficarà huã com a vogal antecedente, & outra
irâ com a seguinte: como el-le, oc-cupa, af-feiçoa,
ag-grava, pas-so, ter-ra, op-posta, &c. Tirãose de
esta regra as dicções, que despois de, s, levão, ç, m,
c, p, q, t: as quaes juntão a sî o, s; como cre-scer,
Co-sme, ca-sco, cre-spo, e-squadra, pa-stor, ca-sto: &
as, que antes de, m, n, levão g: as quaes o levão tras
sî: como, au-gmento, di-gno, ma-gno.
Letra muda, que vai antes de liquida, & a restrinje a sî, pertence com ella â vogal seguinte, q̃ fere: como, aplauso, a-plauso, a-brir, af-fligir.
Concorrendo duas vogaes (não sendo ditthongos)
se podem dividir; como sa-ude: de modo, que aconsoante sempre fira a vogal seguinte.
E se entre hũa vogal, & outra ha hũa consoante, essa consoante ha sempre de ir com a syllaba seguinte, inda que essa consoante seja aspirada; como
a-mo, ba-nho, bata-lha, A-thenas, a-chado: porque
A, não he letra; senão figura de aspiração.
Em meio de dicção pode a syllaba terminarse em
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B C D F G O P S T; dobrandose qualquer
dellas: como Ab-bade, ac-celerar, ad-dição, affeiçoar, ag-gravar, ac-comodar, op-posição, pas-so,
got-ta: & em L. M. R. seguindose qualquer consoante; como al-ma, pom-ba, ar-te, fal-so, cam-po,
par-te, &c.
Advirto, que se a dicção for feita em dicçoẽs
compostas de preposiçoẽs, ou particulas compositivas,
sahirão sempre com as letras, com que entrâraõ: como
con-stituir, pre-screver, re-scritto, de-scender, sobstabelecer, ap-pellar, an-notar. O que se fara, ainda
que a derradeira letra da preposição, ou particula
compositiva estee convertida em outra letra por causa da composição: como presup-posto, circum-ferencia,
super-fluo, &c.
Das letras em que se podem acabar as
dicçoẽs da lingua Portuguesa.
AInda que as syllabas no meio das dicções se
possaõ acabar em varias letras (& quasi todas) do alphabeto, não he assi no fim das dittas dicçoẽs: porque sômente podem acabar nas cinquo vogaes Latinas A, E, I, O, V; & nestas consoantes,
L, M, R, S, Z: como serva serve, servî, sirvo, eu;
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sol, com, ouvir, nos, voz. Mas se forem dicçoẽs peregrinas trazidas ao uso da nossa lingua, podese
acabar em B D G C H N T: como Iob, David,
Agag, Melchisedec, Ioseph, Lamech, Sion, Nazareth, Nemrot. Porque os nomes proprios se hão de
escrever com as letras de sua orijem.

Trattado da composição das palavras:
& das letras, que nellas dobrão.
Cap. I. Das razoẽs que ha para se
dobrarem as letras.
Hũas letras se dobrão nas dicçoẽs per natureza das palavras, de que se não pode dar regra, porque consiste em uso, & não em arte. E assi
não se pode dar razão, porque estas palavras Latinas, gutta, caballus (de que dizemos gotta, cavallo)
tem dous tt, & dous ll; mais que dizer: Sic voluerunt priores: Que forão compostas â vontade de quẽ
as inventou.
Outras se dobrão per derivação, que saõ os nomes, ou verbos, que se tirão de outros. Os quaes guardão a escrittura de seus primittivos: como de gotta
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dizemos esgottar, gotteira, gottejar: de cavallo,
cavalleiro: de anno, annal. As quais dicçoẽs dobrão
sempre as dittas letras L. T. N. porque seus primittivos, (de que elles se derivão) as dobrão.
Outras dobrão per significação, que saõ os diminutivos, que na nossa lingua acabamos em Te; que parece não podemos escrever bem sem dobrar, o T, segundo a orelha nos pede: como fraquette, livrette, pequenette, pãnette: & outros assi, que pera significarem diminuição acabamos nestas terminaçoẽs, como
os Latinos acabão os seus diminutivos em ll; como
libellus, &c.
Outras dobrão per corrução, que saõ as que estãdo na lingua Latina de hũa maneira, & pronunciação, as mudamos, & fazemos nossas, corrompendo
hũa das consoantes em outra semelhante: como de
ipsum, dizemos isso: de persona, pessoa: de dictio,
dicção, & de dictum, ditto: & outros muitos desta
maneira.
Outras dobrão per variação, que saõ as que per
variação de conjugação, ou declinação acrescentão
algũa letra pera mostrar differença de tempos, numeros, & significação: como amasse, ensinasse. E os
nomes, que sendo masculinos varião a terminação
pera formar os femininos: como mao, maa; pao, paa;
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reo, ree: ou que sendo do singular formão seus pluraes; como barril, barriis.
Outras dobrão per composição, que saõ muitas, &
per muitas maneiras. O que se faz mudandose a derradeira letra da preposição compositiva em outra
tal, como a primeira do verbo, ou nome composto:
como, irracional, corromper, aggravar, appetitte,
&c.
E porque estas composiçoẽs se fazem com as preposiçoẽs Latinas, que se ajuntão aos verbos para
lhes alterar a significação, acrescentar, ou diminuir,
diremos em geeral de todas; & despois em particular
das que fazem dobrar as letras: porque nem todos
podem ter conhecimento da lingua Latina para saberem a etymolojia dos vocabulos: & onde se devem
dobrar as letras: & ainda pera os que a sabem, senão
he exquisitamente, teem necessidade (pera a lingua
Portuguesa) de outro novo alphabeto, para saberem
onde se hão de dobrar as letras. Porque outros verbos, que nos formamos de nosso, começados em, A,
não admitte a orelha, nem o uso, que a dobrem. A razão he, porque aquelle, A, he propriamente nosso,
com que formamos os verbos, que o querem: como quando dizemos, de manso, amansar, de pedra,
apedrejar; de noite anoitecer; de cabo, acabar; de
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proveito, aproveitar: de puro apurar, & outros infinitos. Os quaes saõ simplezes, & não compostos:
porque a verdadeira composição he, quando se ajunta
a preposição aos verbos; o que não ha nestes: porque
não ha proveitar, nem mansar, & pedrejar, para
dizermos, que se compoem com a preposição Ad, para
mudar o d, na outra semelhante, que acha no principio do verbo.
Com tudo algũs ha, que o uso, & a orelha nos
ensinão, que dobrão a letra; como saõ os que teem, F,
R, ou S, despoïs de A (seguindose porem vogal despois das dittas letras) como afforar, affogar; arriscar
arruinar; assombrar, assoviar, assanhar: & assi todos os mais sem fallencia. Polo q̃ não he necessario fazer clara distinção de todos.

Cap. II. Da composição das palavras
FAzem composição as preposições, ou particulas
seguintes, que temos colhidas da lingua Latina, porque em tudo a ímitta a Portuguesa: como se
verà no trattado, que fiz da muita semelhança, que
estas duas linguas teem. As preposiçoẽs saõ estas: A,
Ab, Ad, An, Con, De, Des, Dis, En, Ex, In, Inter,
Ob, Per, Pro, Pos, Re, Se, Sub, Trans, Sobre: co-
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mo se vê nestes exemplos, acometer, absolver, abster,
advertir, affirmar, annullar, annexar, conceber,
conformar, deservir, desfazer, deshonrar, differença, dispor, disforme, encaminhar, excluir, intentar, impedir, interromper, interpollar, obstar, oppor,
perfiar, perseguir, perferir, preceder, prometter,
profilhar, pospor, reprovar, repetir, separar, summetter, substabellecer, trasladar, sobrepujar sobrestar.
Desta maneira se compoem outras muitas palavras,
que não trago, por bastarem estas para exemplo: &
as deixo pera o meu vocabulario, aonde todas teem
lugar.

Cap. III. Das letras, que se podem dobrar.
A.
DObrão A. muitas diccoẽs corruttas dos Latinos, q̃ tẽ cõsoante entre dous, aa, aqual se tirou: como de sanare, saarar: de palatum, paadar:
de mala, maa. E os nomes (como fica ditto no primeiro capitulo) que sendo femininos se formàrão dos
masculinos: como de pao, paa: de Iao, Iaa. E mui-
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tas dicçoẽs Latinas, & Castelhanas em, ana, perdem
o N: como de germana, irmãa; de lana, lãa.
Nos articulos, O, A, que se antepoem aos nomes para mostrar, de que genero saõ, ha grande embaraço, principalmente nos nomes femininos, que assi como dizemos, vou ao paço; avemos de dizer, vou
aa igreja: porque o primeiro A, he preposição, para;
& o segundo A, he articulo. Donde errão os que escrevem, vou a igreja; com hũ sô A, imajinando que
suppre hũa, & outra cousa. Os que quizerem nisto
acertar, vejão como soa na lingua Castelhana, &
achando a preposição A, eo articulo la, escreva com
dous, aa; como voi a la iglesia; voi a las Indias, diga, vou aa igreja; vou aas Indias.
Porem por quanto o entendimento deseja brevidade, & a lingua no concurso de duas vogaes consume hũa, bem poderemos escrever as taes palavras
de dous aa, (& a mesma regra fique pera as mais vogaes adiante) com hũa sô vogal, em que ficão ambas
incluidas: & desta inclusão seja sinal hum accento
circunflexo, nesta forma: vâ â armada; a
virtude he proveitosa â alma; sârar; pâdar: &
melhor se fara isto na palavra, que fica com hũa sô
vogal: como pâ, mâ. Nas palavras Latinas, & Castelhanas, que dizemos acabarão em, ana, não corre a
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mesma razão; porque fica o nosso ditthongo, ãa: como vilãa, lãa manhãa, &c, em que se não pode
usar accento; assi lâ, villâ: porque he differente pronunciação.

E.
E. Dobrão os nomes contractos, ou abbreviação,
a que na corrução da lingua Latina na nossa
se tirou algũa letra, que estava entre duas vogaes:
como de fides, fee: de balista, beesta: de sedes, see: de
pedes, pee; & de sagitta, seeta. E assi preegar, de
prædicare; de generare, geerar: de generalis, geeral:
& assi tambem estes verbos, teer, leer, veer; de tenere, legere, videre.
Tambem se escrevem com dous, ee, todas as dicçoẽs, que no singular acabão em esta terminação, em;
como bem, beẽs: vinteẽs, per ditthongo.
Podem dobrar muitos nomes em, E, levando accento nelle: como galee, maree, polee, ree.
Mas porque (como tenho ditto da letra A) abrevidade satisfaz, quem não quizer dobrar, use do
accento circunflexo: como prêgar, gêral, marê, galê,
bêsta: com que se tira a differença de besta animál.
Nas dicçoẽs de hũa syllaba corre melhor: como fê, pê
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vê. Porem tendo outro significado, dobrese para differença; como, se, conjunção; See, cathedral: & sê,
verbo terà o accento circumflexo, â differença de
ambos. Da mesma maneira dobrão, dee, na segunda
pessoa do imperativo presente do verbo dou; & na primeira, & segunda do futuro do optativo; & do presente do subjunctivo. E tambem se pode usar nelles
do accento circumflexo: como dê; com que fica differente de De, preposição.

I.
DObrão I os nomes acabados em il, im, na formação de seus pluraes, formando em, iis; &
iĩs: como buril, buriis; funil, funiis; malsim, malsiĩs;
delfim, delfiĩs; que com aquelle til ficão fazendo
ditthongo: ou tambem sem elle com til sobre vogal:
como beleguĩs. E muitos preteritos corruttos dos Latinos dobrão I: como, eu lii, ou lî. & assi, eu vii, vî,
de vidi: currii, currî.
E os imperativos pluraes da terceira conjugação Portuguêsa para differença de seus preteritos: como ouvii vos, ouvîvos: acodii
vos, acodî vos.
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O.
POdem dobrar em O os nomes, a que se tirou
algũa consoante de meio de duas vogaes; ou
levando accento nelle: como de mola, moo, ou mô; de
solo, sô, enxoo, enxô, ilhoo, ilhô, & noitivoo, de noctivolans.

V.
DObrão V sômente estes tres, nuu, cruu, muu;
de nuo; cruo: & assi no plural, cruus, nuus.
Estas letras vogaes se dobrão para denotar ser
a syllaba longa; & ter o accento agudo nella. Porque para mostrar ser a vogal longa, se permitte, que
se dobre na escrittura, como os antigos fazião segundo Quintiliano no lib. 1. das instituiçoẽs oratorias cap. 6.
Y não se dobra, porque não entra, senão em dicçoẽs Gregas, em que não ha dobrarse vogal.

B.
Estas dicçoẽs sômẽte dobrão B, q̃ são abbreviar,
Abbade,
Abbadessa,
Abbadia,
jibba,
jibboso,
sabbado.
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C,
DObrão C, os verbos, que começando na ditta
letra se composerão com a preposição, Ad.
porque se muda o D, em ç: como accelerar, accender,
accento, accidente, accidental.
Assi tambem todos os verbos, que començando
em ç se composerão com estas preposiçoẽs Ob, sub,
& os descendentes delles: como occidente, succeder,
successor. E as compostas de Ad: como accelerar.

D.
DObrão
nhar.

D.

estas

dicçoẽs,

addicionar,

addivi-

F.
DObrão os nomes, ou verbos começados em F
compostos da preposição Ad. cujo D se muda
no F: como affabil, affeiçoar, affim, affinidade, affirmar, afflíjir, &c.
Os verbos da lingua Portuguesa começados em
A, que teem F entre vogal, & vogal: como afferrolhar, affrontar, affujentar.
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Os verbos, & nomes compostos da preposição
Dis, q̃ começão em F: como diffamar, differença, differir, diffinir, diffuso, difficil, difficultoso; tirando,
disforme, & disformidade.
Tambem os compostos da preposição Ex, se elles
começão em F: como effeituar, effeminado, efficaz.
Da mesma maneira os compostos de Ob: como officio, offender, offerecer, offuscar.
E assi os compostos da preposição, Sub: como sufficiente, suffraganeo, suffragio.

G.
DObrão nesta letra as dicçoẽs compostas com a
preposição Ad, por se mudar o D, em G: como
aggravar, aggressor, aggravo, bagga de bacca.
He aspiração a letre H, polo que não ha, que dizer della.

C.
DObrão C os verbos compostos da preposição
Ad:
como
accomodar,
accorrer,
accumular,
accusar.
Os cõpostos de Ob, Sub: como occasião occorer, occul-
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tar, occupar, occupação, sucorrer, ou soccorrer.
E estes que não saõ compostos, Baccho, bocca,
Graccho, peccado, sacco, secco, socco, vacca. E nas
derivaçoẽs destes nomes seguindose E, I, se muda
o C em Q: como de sacco, sacquinho; de vacca, vacqueiro. Porque C, E, Q, saõ ambas hũa mesma cousa, & tem a mesma valia, como fica ditto no Alphabeto.

L.
DObrão L os compostos com a preposição Adjunta a verbos começados em L: como allegar, alludir.
Da mesma maneira os compostos de, Con, que
mudão o N, em L: como collejir, collocar, colloquio, collejial, collejio, collateral.
Os compostos de, In; como illicito, illìberal.
illudir. Os diminutivos em Lo, La, acabados: como
portella, bacello, libello, codicillo, pupillo. Tambem
aquelles a que precede E, ante L, com accento nelle:
como martello, marmello: & tirandose da orijem não
dobra; como querela, cautela, pela, q̃ he o mesmo, q̃
pila: vela, polo instromẽto da nao, & vela de vijilia.
Mas avẽdo accẽto, & duvida se dobra: como falla, por
dizer, â differẽça de fala, por fazer algũa cousa.
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Dobrão L estes superlativos, facillimo, difficillimo, humillimo.
Finalmente dobrão todos os que saõ tirados da lingua Latina: como annullar, apellar, apellação, appellante, appellido, appellidar, cavallo, elle, parallelo, gallinha, villa, villania; mas nao vileza, porque
vem de vil.
Não dobrão L as dicçoẽs, que ajuntão à sî os relativos O, A; porque sômente corrompemos o S, ou
R em L: como da preposição, Per, & Por; dizemos
pela, pola. Donde errão muitos, que escrevem, pollo,
& pella, com dous ll, não advertindo (alem de confundirem estas preposiçoẽs) que hum R convertese em
hum L; & não em dous. Polo que se ha de advertir
nisto, escrevendo sempre; pela, pelo, pola, polo; & não
polla, pello, &c. Assi que escreveremos tambem com
hum sô L os verbos, a que corrompemos o S final, por
se ajuntar os dittos relativos O, A: como fizestelo?
vistela? amamolo; por fizestes o? vistes a? E assi as
mais.

M.
DObrão M os compostos das preposiçoẽs Con,
In, juntas a verbos, ou outras dicçoẽs, que começão em M: como commemoração, commette, com-
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modidade, commutar; immenso, immodesto, immortal, immovel, immundo, immutavel.
Dobrão communidade, commum, communicar,
commungar,
excommungar,
flamma,
inflammar,
gomma, grammatica, summa, summariamente, consummado.
Estes verbos, que saõ meramente Portuguêses,
compostos com a nossa preposição, En: como emmadeirar, emmagrescer, emmanquescer, emmininescer,
emmudescer.

N.
DObrão N, per natureza, anno, & seus comcompostos, & derivados: como de anno dizemos annal, annaes, anniversario; perenne, perennal;
solennidade; triennal.
Os compostos destas preposiçoẽs Ad, In, juntas â
dicçoẽs, que começão em N: como annotar, annunciar; innavegavel, innocente, innovação, innovar: &
os em En; ennastrar, ennobrecer.
Dobrão panno, penna por pluma: porque por castigo he com hum N singello: tinnir, tyranno, bannido, canna, cannaveal, Ioanna, Ioanne, Britannia,
Britanno, Vianna, Viannêses.
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P.
DObrão P, os compostos das preposiçoẽs Ad,
Ob, Sub, juntas a os verbos, ou âs dicções, q̃
começão em P: como apparescer, apparencia, apparo, apparato, apparelhar, appellar, appellidar, appetescer, applacar, applanar, applauso, apportar appropriar, approvar, oppilação, oppilar, oppor, oppoente, opposição, opportuno, oppressaõ, opprobio,
opprimir, oppugnar; supplicar, suppor, suposto, supportar, supprimento, supprir.
Outros, que não saõ compostos, pelo uso se sabem:
como Cappadocia, cappella, cappa, cappello, ceppo, mappa, poppa: & muitos nomes Gregos acabados em ippo: como Aristippo, Chrysippo; Hippocrene, Hippocrates, Philippo, &c.

Q.
NAõ se dobra esta letra Q, porque se muda
em C sua semelhante, quando se compoem
da preposição Ad: como acquerir, &c. por serem
ambas hũa mesma cousa: como fica ditto no capitulo
da letra, K, do alphabeto: & neste trattado na letra C.
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R.
R Se dobra sômente entre duas vogaes, quando tem pronunciação aspera (como fica ditto no alphabeto no cap. desta mesma letra) como terra, guerra, carro, ferro. E porque a aspereza desta
letra he tal, que vindo dobrada, logo se conhece, he
escusado dizer aqui, os que a dobrão: porque não ha
mais que escrever, como pronunciamos, s, o aspero
per dous rr; & o mais brando per hum sô. Advertindo que quando esta letra vier em principio de dicção, ou despois, ou antes de outra consoante, ainda
que soe quàm aspero quizer, não se escreverâ dobrada, como mostrei per exemplos no ditto capitulo.
Dobrão tambem R, os verbos, ou dicções começadas na ditta letra, juntas com as preposições Con,
In; como corromper, corresponder, & seus derivados,
correspondente, correspondencia; irracional.
S.
DObrase S sômente entre vogaes pronunciado
a modo de ç: como massa, passo, posso: &
nos superlativos: como illustrissimo, excelentissimo,
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serenissimo, &c. Mas não (como algũs cuídão) nos
numeraes: como vijessimo, trijessimo, que erradamente escrevem, vigessimo, trigessimo: & nos preteritos; como amasse, movesse; per todos seus numeros, & pessoas. Tambem muitas palavras começadas
per As; como assentar, assistir, assegurar, assinalar. Os nomes femininos de dignidades; como Abbadessa, Prioressa, Alcaidessa, Baronessa, Condessa;
tirando estes, Princesa, Duquesa, Marquesa, que se
escrevem per hum sô s.
Dobrão muitas dicçoẽs, que sendo Latinas com
duas consoantes diversas entre vogaes, corrompe a
Portuguesa a consoante em hũa dobrada; como de
persona, pessoa: & de ipso, isso, &c.
Mas errão tanto os, que escrevem s dobrado despois de verbo seguindoselhe este accusativo, se, (escrevendo, seguesse, attentousse; devendo de escrever,
seguese, attentouse) que he necessario dar logo regra
gêral: que he, que nunqua escreveremos s dobrado,
senão quando soar como dobrado entre duas
vogaes; mas não despois de consoante,
como algũs escrevẽ erradamẽte:
dizendo, mansso, immensso, &c.
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T.
DObrão
T,
attentar,
attenção,
attonito,
attribuir,
attrição,
gotta,
&
seus
derivados;
& prometter, permittir, metter, arremetter, seetta.
E os diminutivos em te, ta; como fica dito no principio deste trattado: como pequenette, pequenetta.
E muitas diccões, que sendo Latinas com duas cõsoantes diversas entre vogaes, corrompe a Portuguêsa as duas consoantes em hũa dobrada: como de dicto
ditto; de scripto, escritto; de corrupto, corrutto; de
victoria, vittoria, &c.
V Consoante não se dobra. E pela mesma maneira X, & Z, que não dobrão por serem
letras dobradas. E fique por regra gêral, que nenhũa
dicção começa por letra dobrada; como llança, rrei:
nem no fim se dobra; como algũs mal escrevem: como
Manoell, fell: escrevendo tambem despois de consoãte letra dobrada, que fere a mesma vogal; como hõrra; porque se ha de escrever assi: Manoel, fel, lança,
rei, honra: pola razão, que tenho ditto no alphabeto
no capitulo da letra R.
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TRATTADO DA PONTVAção das clausulas, notas, & accentos da orthographia.
ASsi como no processo da oração, ou pratica,
que fazemos, naturalmente usamos de hũas
distinções de pausas, & silencio, assi para o que ouve
entender, & conceber o que se diz, como para o que
falla tomar espiritu, & vigor para mais dizer: assi
da mesma maneira usamos, quando escrevemos. Porque como a escrittura he hũa representação do que
fallamos, para nos darmos a entender nella, usamos de
pontos, como de balisas, que dividão as sentenças,
& os membros de cada clausula. Porque com
aquelles certos sinaes tiramos, & distinguimos a
muita confusaõ, que costuma aver no que escrevemos sem aquelles sinaes. Os quaes ordinariamente
saõ sette, em que se divide a clausula, ou perihodo, a saber: Incisio , Colon imperfeito ; Colon
perfeito : Ponto final . Interrogação ? Admiração ! Parenthesis ( ) Mas porque inda ha outros
sinaes, que he bem se saibão, farei mençao de hũs,
& outros.
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Pontos, & notas, de que
frequentemẽte usamos:
, Virgula
; Colon imperfeito
: Colon perfeito
. Ponto final
? Interrogação
! Admiração
( ) Parenthesis
- Divisaõ
Λ Angulo
§ Paragrafo

Notas menos usadas:
.. Apices
℧ Vnião
٨ Desunião
F Falta
C Meio circulo
* Asterisco
Obelisco
˘ Brachia
̅ Syllaba longa

TEmos dous accentos mui necessarios na lingua Portuguesa, hum chamado Agudò, & outro Circunflexô: & outro mais dos Gregos chamado
Apostropho, que se termina, como logo direi.
I Esta varinha, se diz Virgula, Coma, Incisio,
Meïo ponto. Della usamos para distinção do escritto,
& respiração do que lee: porque nella descança para
dizer mais. Poẽse antes de conjunção, & relativo,
& despois de cada verbo com seus casos, que he no fim
de cada oração.
Põese tambem despos nomes adjettivos, quando
concorrem muitos em hum mesmo caso, como aqui:
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O que quizer ser verdadeiramente nobre, ha de ser
virtuoso, prudente, liberal, & constante.
Tambem se põe entre substantivos, como: As
virtudes saõ quatro, Prudencia, Iustiça, Temperãça, & Fortaleza. E põese outro si despos verbos simplezes sem algum caso, que rejão, como se vê neste
exemplo. Pequei imajinando, fallando, obrando. O
mais commum he (como fica ditto) despois de cada
verbo com seus casos, distinguindo hũa oração da outra.
II Da virgula & ponto (aquè chamamos Colon,
ou Membro imperfeito) usamos, quãdo fecha sentença imperfeita, como se vê neste exemplo: Ignorei no
principio; mas hagora alcanço, que virgula, & ponto se põe entre palavras, & sentenças contrarias; como
carregar; descarregar: alegrar; intristecer. Assi que
usaremos da virgula & ponto aonde não basta virgula; nem tampouco convẽ dous pontos: porque delles
se usa pela maneira, que logo direi.
III De dous pontos (a que se diz Colon perfeito)
usamos, quãdo temos cheia a sentença, sem ficar mais,
que dizer. Polo que se chama Colon perfeìto, que quer
dizer Membro: porque elle he parte do periodo, que
he a clausula, ou materia acabada. Assi que he
differente de ponto, & virgula, que deixa suspenso o
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sentido (por não estar ditto tanto, que baste) atê ouvir
a particula indeclinavel, ou relativa, que se segue.
Vsamos tambem de dous pontos quando na pratica,
que fazemos, referimos palavras de outrem, como:
Boecio diz: Nenhũa cousa ha nesta vida, â qual não
falte, ou sobeje algũa cousa, com que de todo não fica perfeita. Dizia hum discreto estas palavras: Tres
cousas desejo a meu inimigo, que lhe hão de parecer
boas: que jogue, em que ganhe: que peça, em que lhe
dem: que demande, em que vença.
E quando se referem as taes palavras, sempre se escreve no principio letra grande, como fica no exemplo. Mas sendo sentença suspença, & não acabada
no perihodo, que himos trattando, não se segue letra
capital, senão ordinaria; como nestes exemplos: El
Rey de Inglaterra tratta pazes com sua Magestade:
pera isso està o Embaxador em Madrid: não ha duvida, que se hão de effeitoar. Tambem usamos de
dous pontos, quando convertemos as palavras de alguem,; como se vê neste exemplo: Direi ao que me maldicer: Huiva embora como lobo; mas não me mordas
como cão.
IIII. Ponto final se põe no fim da razão, ou
sentença, quando està de todo concluìda, & não
deixa suspenso o sentido. Assi que tem pouco que
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dizer, pois fecha sentença perfeita, que se diz Periodo, Circulo, Clausula. Despois delle sempre se começa com letra capital.
V. Do sinal interrogativo usamos sempre que preguntamos algũa cousa. O qual he hum s às avesas
na parte superior, & hum ponto na inferior assi? O
exemplo he este: Se conheces a tantos, porque te não
conheces? Procuras saber cousas remotas, & deixas
as que estaõ em ti tàm chegadas? E sempre escreveremos letra grande despois deste sinal interrogativo, como se vee nos exemplos.
VI. Da nota de admiração usamos no fim da
clausula, que pronunciamos com algum espanto, ou
indinação. A forma deste sinal he quasi semelhante
ao interrogativo; senão que tem em lugar do s huã
risca direita assi! como neste exemplo: Com quanto
trabalho se sustenta a virtude! Quàm admiravel he
vosso nome em toda a terra! E sempre se escreve letra capital despois de admiração, como se vê no exẽplo.
VII Parenthesis (que quer dizer interposicão
de palavras) são dous semicirculos entre os
quaes incluîmos algũas palavras, que tìradas
do que dizemos, não fica imperfeita a razão.
E assi as incluimos no meïo destes dous meios
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circulos ( ) para denotarmos, que saõ alheias daquella
clausula, em que se interpoem; como quando dizemos:
Como vai arriscado (se se não emmenda) a se perder!
Bemavemturadas serão as respublicas (segundo dizia
Platão) quando os Reis philosopharem, ou os Philosophos rejerem.
VIII. Ordinariamente nas impressoẽs se usa da
nota chamada Divisão, quando no fim da regra acerta de vir hũa dicção, que por não caber nella se parte, para se acabar na regra seguinte. A qual se põe
no fim da regra, & daquella dicção intercorrutta:
desta maneira = (ou assi - ) he sua forma. No escritto de mão usamos o mesmo; & com mais necessidade
quando a primeira parte da dicção dividida significa per sî algũa cousa; como quando dizemos: tempo: a par-ta. E aquella divisão fica mostrando, que
a dicção não está acabada: nem diz tem po; apar; se
não, tempo; aparta.
IX. Angulo denota falta no lugar, onde se põe:
usamos delle nos escrittos de mão, quando nos esquecẽ palavras, q̃ vaõ por entre linha, desta maneira:
Filho de Carlos Magno

Luis Rei de França Λ tendo necessidade de dinheiro
levantou os tributos antigos, com que obrigou a
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offerecerlhe

todos Λ o que não erão obrigados. E quando a falta
he tam grande, que não cabe na entrelinha, poremos â
marjem o que falta com outra nota desta maneira F,
& na regra outra semelhante: com a qual mostramos, que naquelle lugar, onde està, se haõ de meter as
taes palavras.
X. Paragrafo, Artigo Apartado, ou Aforismo,
he ponto de distinção; não de hũa clausula â outra;
mas de hum trattado a outro, ou de hũa materia â
outra diversa. Polo que sempre o escreveremos apartadamente em outra regra, assinalandoo nesta forma
§, que he, o que mais vemos usar; ou desta §: & hum,
ou outro sempre se põe no principio de cousa dividida, como vulgarmente usão os Iuristas.
XI. Apices, Dieresis, ou Cimalha saõ dous pontos, que usamos sobre a vogal que queremos que retenha seu som, podendose ajuntar com a vogal seguinte. Polo que quando queremos mostrar, que as vogaes
se haõ de leer divididas, pomos os dous pontos desta
maneira: Argüem, Poëta, alaüde.
XII. De duas maneiras usamos do sinal Hyphen,
que quer dizer, união, ou ajuntamento. A primeira
quando se ajuntão em hum corpo duas dícções differentes, ficando feitas hum sô: como passa ℧ tempo:
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guarda ℧ porta. A outra maneira de que usamos, he
quando per caso, ou per erro, se acerta de escrever
hũa palavra com as syllabas muito separadas hũas
das outras, para denotarmos que se hão de ajuntar
em hum corpo, para formar hũa dicção, & tirar a
duvida, em que estaria, quem a leesse; como se vê neste exemplo: Confia ℧ doestou. Demaneira que he sinal
de ajuntamento, & união de syllabas.
XIII. Pelo contrario da figura Hyphen, usamos
da que chamamos Desunião, porque aquella une, &
esta aparta, quando por descuido escrevemos algũa
dicção junta a particula, ou artigo, que se segue como
se vê de escritturas antigas, q̃ hoje muitos ignorão: sua
forma he esta ٨.
XIIII. Meïo circulo se usa no fim da sentença,
que explicamos, ou quando glossamos as palavras de
algum author: & tambem quando se declara algum
ditto incluîdo nelle as palavras glossadas: põese desta
maneira Ɔ Despois delle sempre se escreve letra
capitula.
XV. Com esta estrella * (chamada Asterisco)
se nota falta, ou ponderação. Da qual usavão os antigos, & algũs a usaõ hoje, quando se nota algũs
versos, ou palavras, que faltão em o author: ou quando querem mostrar algũas palavras, que saõ dignas
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de se notar.
contrario ao Asterisco, quer
XVI. Obelisco
dizer pequena ponta de espeto, ou seeta, com que se
assinalavão os versos, ou palavras adulterinas de
algum author. Porque os bõos se notavão com Asterisco; & os maos, & adulterinos com Obelisco.
XVII. Algũs Portuguêses usão de hum sinal, a que os Gregos chamão Brachia; & nos syllaba breve: com que mostramos ser breve a vogal, sobre que se põe: porque sendo longa tem outro significado; como Cagădo por o animal aquatico, a que os Latinos chamão Testudo. No Latim se mostra este exemplo melhor: Occĭdo, por
cair; â differença de occido, por mattar. Onde
se mais usa, por ser assi necessario, he no verso, para se abreviar a pronunciação da syllaba, em que
se põe: como tambem he sinal de ser longa a em que
se põe este sinal ‾ como se vee nos preteritos
dos mesmos verbos acima: Occīdi,
por matar; occidi, por cair,
O que servirâ pera os
Poëtas.
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Dos accentos, & viraccentos, que usão
os Gregos, & Latinos: & quando os devemos usar na
escrittura.
ACcento he tom de cada syllaba. Os Latinos
usavão de tres, a saber Agudó, gravè, & circunflexô, que he composto de ambos. Do primeiro, &
terceiro usamos os Portuguêses nas syllabas, que pronunciadas altas em dicçoẽs, que tem as mesmas letras,
differenção na significação de aquellas, que teem a
pronunciação baixa: como amára, leéra, ouvíra; amarâ, leerâ, ouvirâ; preterito, ou futuro.
Assi que onde o accento faz mudança de significação, o notaremos sempre; como nas terceiras pessoas
do preterito perfeito do modo demonstrativo de todas
as conjugaçoẽs: porque concorrem com as terceiras
pessoas do futuro do mesmo modo, & numero, em as
mesmas syllabas; senão que differem no accento. Pelo
que para tirarmos a differença dos modos & tempos,
de que fallamos, quando for preterito, diremos: Amârão, leêrão, ouvîrao. E quando for futuro diremos:
Amaraõ, leeraõ, ouviraõ sem nenhum accento, porque se entende fazelo na ultima.
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O mesmo usaremos nos nomes, onde assi for necessario, encontrandose na significação com os verbos: como jôgo, bôlo, trôco, que pronunciamos com tom baixo,
que significão jogar, bolar, trocar; a differença de jogo,
bolo, troco, que saõ nomes, que se escrevem com accento agudo, ou sem elle.
Advirtase, que nunqua escrevamos accento grave
polo agudo, ou circunflexo; porque sômente delle usaõ
os Latinos em adverbios, para tirar dûvida, se o saõ,
pondose sempre no fim da dicção: como màl, muitò: o
que se vê melhor nas dicções Latinas, ferè, justè, malè: & nas preposições, como quando dizem: Cùm dicis
à patre: & nestas quàm, quòd, quìd: com que se distinguem, & mostrão não serem os relativos, que se escrevem da mesma maneira; mas sem o ditto accento.
Alem destes tres accentos usaõ os Gregos d’outro
mais, a que chamão Apostropho, tendoo entre os mais
o mesmo nome: o que na realidade não he, porque sô denota a vogal, que se tira do fim da dicção, pela figura
chamada synalepha, de que usamos, quãdo se segue outra dicção, que outro si começa em vogal: como d’ouro, est'anno, d’Evora. O qual viraccento se faz de necessidade no verso, para se evitar ohiato, & abertura
da bocca, que se causa acabando hũa dicção em vogal

fol. 42r

100

Álvaro Ferreira de Vera

& começa tambem a seguinte em outra.
Tambem na prosa de necessidade avemos de
usar deste apostropho, ou viraccento, quando a preposição, De, se junta a outras dicçoẽs, que começão
em vogal por não fazermos a escrittura feia, & barbara, como algũs dizem, escrevendo: Cidade Devora, Delvas, homem darmas (tudo ligado, como se fosse hũa dicção) avendo de dizer: Cidade d'Elvas,
d'Evora, homem d'armas: assi como dizemos, de
Roma, anel de ouro, de armas. Outros confundindo a pronunciação, & escrittura dizem: Não mamais? Damagua. Não mouves? Não touço; por não
me amais, dame agua, não me ouves, não te ouço.
Da mesma maneira he necessario o uso deste
apostropho na escrittura de nomes proprios, & cognomes. Porque vulgarmente dizemos: Fernão Daluares, Pedrafonso (tudo junto) avendose de escrever mui differente, & separado: Fernan d' Alvarez, Pedr' Affonso. E assi não diremos Ioão Dalbuquerque, Francisco Dalmeida, Doliveira; senão
d' Albuquerque, d' Almeida, d, Oliveira.
Assi que este viraccento escreveremos sempre sobre a derradeira consoante da dicção, ficando em lugar da vogal, que se tira na pronunciação, ou
escrittura desta maneira: d' m' r' t' &c.

fol. 42v

Orthographia ov modo para escrever certo na lingua Portuguesa

101

Regras geeraes da Orthographia da
lingua Portuguesa.
I.
TOda a orthographia consiste em escrevermos, assi como pronunciamos; & assi hemos
de pronunciar, como escrevemos.

II.
As diccões derivadas se escrevão com as letras,
com que se escrevem suas primitivas: como de anno (q̃
se escreve com dous nn) se derivão anniversarios,
annal, annaes: de vestido se deriva vestir, vestimenta, vestiario.

III.
Em estas vogaes Latinas, a. e. i. o. u. pode acabar palavra Portuguêsa; & nenhũa em y Grego:
porque sômente o escrevemos em dicçoẽs Gregas: como
hymno mysterio. Tambem se termina nestas cõsoantes
l, m, r, s, z; & em nenhũa outra acabarâ mais. Dõde errão os, que escrevem, pax, lux, crux: porque o
x se muda em z; & se ha de escrever, paz, luz, cruz.
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IIII.
Os nomes proprios se escrevão com as letras de sua
origem: como David, Nazareth. E avendo dittongo
o escusaremos: como Eneas, Etiopia; & não Æneas,
Ætiopia.

V.
Escusaremos letras superfluas, cuja pronunciação
não temos; como K, Ch, que saõ gregas, & as palavras,
que temos Gregas, as escreveremos sem K, & H: como
caridade Antioquia, Monarca, Monarquia. Porem
physionomia (que algũs dizem phylosomia) poderemos escrever per ph Grego, ou f Latino; como fysionomia: & assi orthographia, ou ortografia. Da mesma maneira estas letras Th, Rh, aspiradas dos Latinos, & Gregos; como Theologia, ou Teologia, Mathematica, ou Matematica; Rhetorica, ou Retorica.

VI.
Por evitar superfluo, escusaremos, E, antes de S,
no principio de dicções, que temos Latinas; como spe-
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ro, screver, scrittura, spiritu, Stevão: porque a pronunciação assuviada escusa E; mas a respeito do vulgo podemos ajutar E; & escrever de hũa maneira, ou
d'outra; como estado, espiritu. Porem sciencia, consciẽcia, & muitos, que se compoem da preposição, De,
guardem sempre sua origem. E para differençar o verbo Estou, estás, dos nomes esta, estas cousas, poremos na
ultima vogal do verbo hum accento agudo: como, esta
pessoa está esperando por esta orthographia: & tu estás esperando por estas letras.

VII.
As palavras Latinas, de que usamos incorruttas,
ou pouco corruttas, não devemos corrõper mais, quãdo a pronunciação Latina he a mesma, que a Portuguesa, por não escurecer sua origem, que não he propriedade da lingua fazer maiores corrucções; como,
em Deus, lingua, qualidade, quantìdade, quantia, cinquo, melhor; & não milhor, sinco, lingoa, contia, calidade, Deos, que he diversa pronunciação da Portuguesa propria: como se notarâ, em Rex magnus super
omnes Deos; que tem differente pronunciação entre os
Latinos, de Quoniam Deus magnus. Nem pater, &
mater, Latinos, corromperemos, pai, mai; se não páe
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mãe, que fiquem as mesmas vogaes; pois não sahimos
da pronunciação Portuguêsa. Nem os pluraes dos
nomes acabarão em, is; senão em es; como vogaes,
tribunaes, perdões. Porem os verbos em, is; como
amais, buscais.

VIII.
As dicçoẽs se apartem de modo, que duas não
pareção hũa: & concorrendo vogal no fim de hũa,
com vogal no principìo de outra dicção, que fazem
synalepha, se usarâ de accento virado chamado Apostropho; como d' Ourem, d' ouro; & não dourem,
douro.

IX.
Da preposição Per usaremos, quando responde
a Per, Latina; que se usa em agencia, feitor passajem: como trattouse a causa per procurador; feito per
tabellião; passando per França. E usaremos, Por,
quando responde a Pro, Propter, Latinas, que significão respeito, ou amor; como fazei este negocio por
mim por amigos, por Deus.
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X.
Não confundão estas preposiçoẽs na pronuncìação, & escrittura, trocando hũa por outra. Nem
despois dellas seguindose os relativos, O, A, se dobre L; porque hum R, convertese em hum L; &
não em dous. Isto digo, porque saõ tantos os, que errão
escrevendo L dobrado com estas preposições Per,
Por, como os que dobrão S, seguindose este accusativo se, despois de verbo; como pello, pella pollo,
polla; seguesse, attentousse; avendo de ser pelo, pola,
seguese.

XI.
Advirtã o que não quizer errar nestas tres letras
ç, S, Z, porque a muita semelhança causa confusão, & sendo a differença pouca, com mais dilijencia se ha de saber, para fugir dos erros, que se seguem do mal pronunciar ao mal escrever.
O ç se pronuncia com mais força, que z. & s;
como se vê nos nomes verbaes em ção; lição, feição,
deleitação: & outros, como tição, agencia, negocio,
maço fiança, peça, começo, caça paço feitiço, &c.
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S, se pronuncia com a lingua remissa, sem força; como se notarâ nos nomes verbaes dos Latinos em,
sio; lesaõ, conclusão, casa, casamento, mesa, preso,
peso, liso, teso, coser com agulha, &c. E se se dobrar
esta letra, s, tem a pronunciação mais força; mas
não tanta como ç; nem ainda como z; como se vê em
passo, posso, remisso, pesso; possuir, &c.
Z, se pronuncia com mais força que, s; & menos que ç, como razão, praza, a Deus, fazer, cozer,
por guizar, trazer, &c. Nesta letra z acabamos
muitas palavras; como, rapaz, raiz, arcabuz, noz,
fez; & os sobrenomes patronymicos, Martiĩz, Lopez, Ximenez; por vir de Martinho, Lopo, Ximeno;
como fica ditto largamente no cap. 25. do Alphabeto.

XII.
Quando se hão de escrever j. v. (que são letras
consoantes) fica ditto nos capitulos 9. & 22.

XIII.
Advirtase que sempre antes de B. P. M. se escreve em Latim, & Português, M; & antes das mais
letras, se escreue N: como Ambrosio, immovel, im-
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portuno; tanto, confio, pondo, tronco, angustia. Tirãose desta regra os nomes, que se compõe deste adverbio,
Bem; & desta preposição, Circum: como, bem estreado, bem quisto, bem ensinado; comtigo, comigo, comsigo; circumferencia, circumflexo.

XIIII.
As palavras, que dobrão consoante, se saberão
per sua orijem sendo Latinos; & os que o não forem
aprenderão per uso, imitando aos, que melhor escrevem.

XV.
Os Latinos não apartão o, S, do C, M, P, Q,
T, se vai posto antes destas cinquo letras; como de-scer;
Co-sme cre-spo, e-squadra; pa-stor. Nem apartão o
G, do M, N: como au-gmento; di-gno; nem M, de
N; como em, colu-mna. Quem quizer imitar nisto os
Latinos (& ainda os Gregos) podeo fazer; & quem
quizer nisto seguir a pronunciação vulgar da nossa
pronunciação Portuguêsa, não deve ser reprovado:
porque mais imperio tem sobre nos o vulgo Português, que os Latinos antigos. Porem nunqua B, D,
F, G, C, P, T, V, ficarão (saluo aquellas que em dic-
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çoẽs ficão dobradas) com a vogal precedente, quando
despois dellas se segue L, ou R, liquidas; como Abril, o-brã, e-dra, af-flijo, ag-gravar, en-crespar,
com-placencia, con-trito.

XVI.
Per letra capitula se começarão os nomes proprios de quaesquer cousas; sobrenomes, nomes de sciẽcias, artes, dignidades; & qualquer cousa, que se
vai trattando; como, da Caridade: os nomes de naçoẽs; como Português, Grego: os patronymicos; como
Pirez, vaz, &c. E todo o principio da escrittura
livro, capitulo, clausula, ou perihodo, que se fecha
com hum ponto, ou com dous, quando se muda de hũa
sentença â outra: ou quando se passa de hũa pessoa â
outra, como està declarado no trattado dos pontos, &
accentos. Aonde se poderâ vêr, que tambem fecha o
sinal interrogatìvo, que he assi? & o admirativo
assi ! & meio circulo Ɔ & que logo a seguinte clausula se começarâ per letra grande.

XVII.
Em meio de dicção senão põe letra grande, por-
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que he notavel erro escreverse assi, oCasiões, oBra,
orDinaria: como vî de letra de mão mui perfeita; mas
mui errada na orthographia.

XVIII.
Nas abbreviaturas se usa til, que suppre muitas
letras: as quaes devemos escrever claras, que se entẽdão facilmente, sem se usar nellas letras dobradas
como sñça, Glz̃, Frz̃; & não Gllz̃, Frrz̃. E a mesma advertencia averâ nas abbreviaturas dos numeros dos Romanos; como se verâ no breve trattado,
que vai neste volume. As nossas abbreviaturas mais notorias são as, que andão em uso, &
vão em consequençia d' outras; como V. A. por
vossa Alteza. V. E. por vossa Excellencia. V.
S. vossa Senhoria. V. M. vossa merce. V. P.
vossa Paternidade. V. R. vossa Reverencia. E por
el Rei nosso Senhor, ElR. N. S: por autor, A:
& por reo, R: sempre com letras grandes.
Mas nas outras partes, q̃ não estão pelo uso escrèverense per hũa letra, poremos mais letras, & em
regra direita; como sua Magestade delRei Philippe
nosso Senhor: escreveremos S. Mag. delR. Phil. N. S.
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Este uso tinhão os Romanos; como Q. Fab. Max.
por Quinto Fabio Maximo. C. Iul. Cæs. por Caio
Iulio Cæsar. M. Tul. Cic. &c.

XIX.
A ultima regra he, que avendose d'apartar da
boa orthographia seja para o Latim, descubrindo das
palavras a orijem, que se deve saber, & a lingua
Latina para escrever bem a Portuguêsa.
Com isto tenho dado fim a Orthographia Portuguêsa, que me pareceo melhor, menos corruta, &
mais correspondẽte â Latina, de que depende. Aquelle,
que lhe parecer boa, sigaa; & aquelle, a que não,
emmendea.

Fim da Orthographia.

fol. 47v

MODO
PARA SABER
CONTAR PER CALENDAS,
Nonas, & Idus: & pelas notas, &
abbreviaturas dos Romanos, & Gregos.
FEITO PELO MESMO

Author Alvaro Ferreira de Véra.

EM LISBOA.
Per Mathias Rodriguez. Anno de 1631.
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NOTAS, E ABBREVIATVRAS ANTIGAS DOS
Romanos, que hoje usamos nas
escritturas vulgares.
ANtigamente os Romanos representavão os numeros per figuras de riscas; & porque causavão embaraço, ordenârão, que os numeros não
chegassem a cinquo, se representassem sômente pelas
riscas: como I. II. III. IIII: & que duas linhas
juntas pela parte inferior valesse cinquo, desta maneira V. Daqui veio o X. valer dez, porque he composição de dous X. unidos pela parte inferior de cada hũ
delles. E assi ordenârão, que hum L, valesse cinquoẽta: hum, C, cento: & assi nesta forma, IƆ, quinhẽtos, ou hum D: por mil hum M; ou CIƆ: por dez
mil CCIƆƆ; ou XM: por cem mil, CCCIƆƆƆ; ou C̅. E
assi hião continuando nos mais numeros de tam grãde somma, que não pertence a tam breve trattado
expecificar sua valia: como C̅D̅ que são quinhẽtas vezes cem mil: sô direi as abaixo.
Vnidade. I. II. III. IIII. V. VI. VII. VIII. IX.
Dezena. X. XX. XXX. XXXX. L. LX. LXX.
LXXX. XC.
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Abbreviaturas
Centena. C. CC. CCC. CCCC. D. DC. DCC.
DCCC. DCCCC.
Milhar. M. IIM. IIIM. IIIIM. VM. VIM. VIIM.
VIIIM. IXM.
Dezena de m. XM. XXM. XXXM. XLM. LM. LXM.
LXXM. LXXXM. XCM.
Centena de m. CM. CCM. CCCM. CCCCM. DM.
DCM. DCCM. DCCCM. DCCCCM.
̅ ̅ . CCC
̅ ̅ ̅ . CCCC
̅ ̅ ̅ ̅ . D̅. D̅C̅. D̅CC
̅ ̅.
Centena de m. C̅. CC
̅ ̅ . D̅CCCC
̅ ̅ ̅ ̅.
D̅C̅CC
̅̅ ̅ .
̅̅̅ ̅ .
̅̅̅̅ ̅.
̅ ̅ ̅ .
Conto:
M̅.
IIM
IIIM
IIIIM
V̅M̅.
VIM
̅ ̅ ̅ ̅ . VIIIM
̅ ̅ ̅ ̅ ̅ . IX
̅ ̅ M̅.
VIIM
O que se ha de advertir, he que não confundamos,
nem misturemos estas abbreviaturas dos Romanos cõ
as figuras numeraes da conta Arabica, de que tambem usamos; como fazem algũs escrevendo, XX8,
XX9, por XXVIIII, XXIX. Nem tampouco misturemos a conta Arabica com a Romana desta maneira: XXVI de Ianeiro de 2631; senão de
MDCXXXI: ou a 26 de Ianeiro de 1631.
Tambem se ha de advertir, que não comecemos a
conta em letras, & acabemos em figura: mas toda a
cõta escreveremos junta, (da mesma maneira) ou per
palavras, ou per notas numeraes, dizendo: A vinte
& seis de Ianeiro de mil seiscentos, & trinta & hũ;
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Romanas, & Gregas.
ou a 26 de Ianeiro de 1631: & não como algũs escrevẽ
26 de Ianeiro de mil seiscẽtos & 31. Porq̃ desta maneira fica a efcrittura feia, & desproporcionada.
Outros ha, que por abbreviarem a escrittura, escrevẽ as palavras, que não denotão numero, desta maneira: Quando intentares cousas grandes, toma 1º
conselho cõ teu amigo, se for sabio: porq̃ será (2º Platão
diz) bom 3º para alcançares o fim dellas. O q̃ he grãde
erro, escrevendose cõ numeros; & não cõ letras. Porq̃
alî a palavra Primeiro he adverbio, q̃ significa antes:
& a palavra Segũdo he preposição, que quer dizer
acerca: & a palavra Terceiro he nome, q̃ quer dizer
intercessor, & medianeiro. Polo q̃ fica claro, q̃ não denotando numero, não escreveremos com cifras, ou notas numeraes, senão com letras.
Tambẽ me pareceo acertado escrever as notas, de q̃
usârão os Gregos na numeração dos livros q̃ servirâ
pera os versados nas obras de Homero. E assi não
tratto de outras abbreviaturas, por ser escusado: &
seria nesta materia de numeros proceder em infinito.
Polo que sô direi das letras do alphabeto Grego, que
servirão de abbreviaturas aos Gregos, acrescẽtandolhe mais tres (como logo se verâ) cõ q̃ ficârão 27.
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Abbreuiaturas
1.
Α.
10.
Ι.

2.
Β.

3.
Γ.

4.
Δ.

5.
Ε.

6.
Ʒ.

7.
Ζ.

8.
Η.

9.
Θ

20.
Κ.

30.
Λ.

40.
Μ.

50.
Ν.

60.
Ξ.

70.
Ο.

80.
Π.

90.
Ϟ Ι.

100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900.
Ρ. Σ.
Τ.
Υ.
Φ.
Χ.
Ψ.
Ω.
Ϡ.
As letras, que se acrescentârão, são as do numero, 6. 90. & 900. Advirtase que sem se acrescentar os dittos caracteres, se pode cõtar pelo mesmo
alphabeto atê vinte & quatro, dando a cada letra
seu numero, segundo o accento, em que a tal letra estiver, desta maneira:
1. 2. 3. 4. 5.
Α. Β. Γ. Δ. Ε.

6. 7. 8.
Z. Η. Θ

9. 10. 11. 12. 13.
Ι. Κ. Λ. Μ. N.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Ξ. Ο. Π. Ρ. Σ. Τ. Υ. Φ. Χ. Ψ. Ω.
Resta por dizer, que posta debaixo de qualquer
letra hũa risca, a tal figura valerâ tantos milhares,
quantas unidades valer por sî. Quero dizer que se o
A, que val hum, tiver hũa risca desta sorte, A̱, val
mil: & da mesma maneira as mais.
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DIVISÃO DOS MESES
pela conta antiga, & que hoje se usa em
breviarios, & calendarios, repartidos per Calendas,
Nonas, & Idus.
OS Antigos tiverão, & celebrârão tres dias de
festa de cada mes, a que chamavão Calendas Nonas, & Idus: & destes tomârão denominação numeral todos os outros dias do mes: como conthem nestes versos Latinos.
Prima dies mensis cuiusq; est dicta Kalenda:
Sex Nonas Maius, October, Iulius, & Mars;
Quatuor at reliqui: dabit Idus quilibet octo.
Querem dizer: O primeiro dia de cada mes chamase Calenda: & nos quatro meses Março Maio,
Iulho, & Outubro são as Nonas ao seisto dia despois
da Calenda; que he o mesmo que aos sette do mes: &
nos mais meses são as Nonas aos quatro dias despois
da Calenda; que heo mesmo que aos cinquo do mes:
& em todos os meses os Idus são aos oito despois das
suas Nonas. Donde os, que tem as Nonas aos cin-
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que são os I dus aos treze: & nos outros que tem as
Nonas aos sette, são os I dus aos quinze.
A razão de se chamarem os primeiros dias dos
meses Calendæ, aurum; dizem algũs que por serem
dedicados entre os Gentios a I uno, nos quais se lhe
fazião muitas festas: como se collije de Ovidio.
Vendicat Ausonias Iunonis cura Calendas.
Outros dizem averense chamado Kalendas do
verbo Grego Kaleo, que significa chamar. Porque
antigamente começavão a contar o mes do dia primeiro, em que era vista a Lũa; & logo hum pregoeiro publicava ao povo as feiras, & o que avião de
durar, para que a jente estranjeira viesse comprar,
& vender.
Chamavão Nonas a outro certo dia do mes, porque deste dia atê os I dus vão sempre nove. Polo que
forão chamados Nonas, ou Nundinæ, ou Novendinæ, q̃ em Latim significa feiras, ou feira de nove em
nove dias. E neste dia se celebravão as festas, & as
compras.
I dus chamavase assi de hum verbo antigo
Iduare, que quer dizer, dividir. Porque naquelle
dia se acabavão, & dividião as feiras, & trattantes: dividindo tambem o mes quasi em duas partes
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Per Calendas.
iguaes a que chamavão Idus, que he o mesmo, que
divisão do mes. Outros dizem que Idus se disse de
Eidus, que quer dizer rosto: porque como se comesassem os meses no primeiro dia da Lũa, & ao tempo dos Idus (que em hũs meses são aos treze, & em
outros aos quinze como fica ditto) mostrando toda a
claridade, que recebe do Sol, mostrava seu rosto
cheio, que se dizia Eidus, que significa fermosura.
O que importa he, que dos nomes sobredittos se
deve notar, que a conta dos meses per Calendas descende do numero maior ao menor: & que em hũs meses são mais que em outros. Para intellijencia do que
se ha de advertir nas razoẽs seguintes. Cousa sabida he, que Novembro, Abril, Iunho, & Settembro tem trinta dias, & os demais meses trinta,
& hum; tirando Fevereiro, que traz vint’oito, &
quando he bisseisto vinte & nove. Hasse de notar, que as Nonas se contão des do segundo dia do
mes: & dos Idus se conta hum dia despois das Nonas, & acabãose naquelle dia chamado Idus: & o
dia, que se segue aos Idus, entra com a denominação
de Calendas do mes seguinte.
Ianeiro, Agosto,
& Desembro, tem dezanove dias de Calendas: Novembro, Abril Iunho.
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& Settembro tem dezoito: Março, Maio, Iulho,
& Outubro, tem dezasette: & Fevereiro dezaseis:
como se verâ claramente nos calendarios Romanos.

Regras para saber como se ha de usar
destes tres nomes Calendas,
Nonas, & Idus.
CHamaremos ao primeiro dia de todos os meses
Calendis: & ao dia das Nonas, Nonis: & ao
dos Idus Idibus. E o dia d’ antes de cada hum destes tres se dirâ Pridie Calendas, ou Calendarum;
Pridie Nonas, ou Nonarum; Pridie Idus, ou Iduũ.
E ao dia despois destes tres Postridie: pela mesma maneira que Pridie: porque ambos regem os mesmos casos, accusativo, ou jenitivo.
Os dias, que faltarem para chegar a hum destes
nomes, contaremos desta maneira: Quinto, Quarto,
Tertio Calendas, Nonas, ou Idus. A razão he, porq̃ se
entẽde alî a preposição Ante. E põese, Quarto, Tertio,
&c. porq̃ se entẽde Die, q̃ como tempo se põe em ablativo; ou tambem em accusativo com a preposição Ante: como se usa em boa grammatica.
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Per Calendas.
Exemplo.
EM
A 3.
A 4.
A 5.
A 6.
A 7.
A 8.
A 9.
A10.
A 11.
A 12.
A 13.
A 14.
A 15.
A 16.
A 17.
A 18.
A 19.
A 20.

1 de Ianeiro diremos: Calendis Ianuarii.
A 2. Postridie Calendas, ou Calendarum, ou
Ouarto Nonas Ianuarii.
Tertio Nonas Ianu.
Pridie Nonas, ou Nonarum.
Nonis Ianuarii.
Postridie Nonarum, ou Octavo Idus Ian.
Septimo Idus Ian.
Sexto Idus Ian.
Quinto Idus Ian.
Quarto Idus Ian.
Tertio Idus Ian.
Pridie Idus &c.
Idibus Ianuarii.
Postridie Idus Ian. ou decimo nono Calendas Februarii.
Decimo octavo Cal. Februarii.
Decimo septimo Cal. Feb.
Decimo sexto Cal. Feb.
Decimo quinto Cal. Feb.
Decimo quarto Cal. Feb.
Decimo tertio Cal. Feb.
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A 21.
A 22.
A 23.
A 24.
A 25.
A 26.
A 27.
A 28.
A 29.
A 30.
A 31.

Decimo secundo Cal. Feb.
Decimo primo Cal. Feb.
Decimo Cal. Feb.
Nono Cal. Feb.
Octavo Cal. Feb.
Septimo Cal. Feb.
Sexto. Cal. Feb.
Quinto Cal. Feb.
Quarto Cal. Feb.
Tertio Cal. Feb.
Pridie Calendas, ou calendarum Feb.

Exemplo de outro mes differente.
AO primeiro de I ulho.
A dous de Iulho.
A tres.
A quatro.
A cinquo.
A seis.
A sette.
A oito.
A nove.
A dez.
A onze

Calen dis Iulii.
Postridie Cal. Iul.
Quinto Nonas Iul.
Quarto Non. Iul.
Tertio Non. I ul.
Pridie Non. I ul.
Nonis I ul.
Postrìdie Non. I ul. ou octavo I dus.
Septimo Idus I ul.
Sexto Idus Iul.
Quinto Idus Iul.
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A doze.
Quarto Idus Iul.
A treze.
Tertio Idus Iul.
A quatorze.
Pridie Idus Iul.
A quinze.
Idibus Iul.
A dezaseis.
Postridie Idus, ou decimo septimo
Cal. Augusti.
A dez asette.
Decimo sexto Cal. Iul.
A dezoito.
Decimo quinto Cal. Aug.
A dezanove.
Decimo quarto Cal. Aug.
A vinte.
Decimo tertio Cal. Aug.
A vinte & hum.
Decimo secundo Cal. Aug.
A vinte & dous.
Decimo primo Cal. Aug.
A vinte & tres.
Decimo Cal. Aug.
A vinte & quatro.
Nono Cal. Aug.
A vinte & cinquo.
Octavo Cal. Aug.
A vinte & seis.
Septimo Cal. Aug.
A vinte & sette.
Sexta Cal. Aug.
A vinte & oito.
Quinto Cal. Aug.
A vinte & nove.
Quarto Cal. Aug.
A trinta.
Tertio Cal. Aug.
A trinta & hum.
Pridie Calendas, ou Calendadarum Augusti.
Por estes dous meses Ianeiro, & Iulho q̃ trouxemos
por exẽplo, por terẽ as Nonas, & Idus em tẽpos differentes, se entẽderão os mais: porq̃ assi como contamos
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hum contaremos todos atê o fim de todos os meses em
qualquer tempo que estivermos, tendo sempre em
lembrança este Romance:
Calendas he o primeiro
Sempre de todos os meses:
Serão Nonas aos cinquo:
Os Idus conta aos treze.
Quatro meses tiraras,
Que tem as Nonas a sette;
A quinze dias os Idus,
Mar. Mai. Iul. Outubro.
E porque desta conta usão os Summos Pontifices
em suas bullas: & pessoas graves em outros negocios de muita importancia, he necessario saberse com
a mesma facilidade, com que se escreve a mesma conta, que serâ desta maneira.
Quando se passão dous, ou mais dias despois destes tres nomes Cal. Non. Idus (ou os achamos escrittos) se ha de fazer conta dos dias, que ha des d’
aquelle dia atê o dia da feira, que se segue; & seguindose Nonas, ou Idus se ha de acrescencar hũ dia;
& se Calendas: dous, porque se contão inclusive.
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Exemplo.
EStamos em tres de Março; de tres a sette vão
quatro, & aquelle dia em que estamos, por ser
conta inclusive, avemos de dizer: De tres a sette vão
quatro, & hum mais são cinquo. E assi se dirâ: Quinto Nonas Martii. A nove de Março diremos: De
nove a quinze quantos vão? Vão seis. Acrescentandolhe mais o em que estamos são sette. Polo que se dirâ: Septimo Idus Martii. A dezasette de Março,
diremos: De dezasette a trinta & hum, vão quatorze, & dous, que se acrescentão sempre ao nome das
Calendas, são dezaseis. Estamos logo decimo sexto
Calendas Aprilis. Estes dous, que lhe acrescentamos,
hum delles he o de Calendis Aprilis, & o outro he o
dia em q̃ estamos, que he o de dezasette de Março; &
com os quatorze, que ficão em meio são os dezaseis,
que dizemos inclusive, ou decimo sexto Calendas Aprilis. O mesmo se entende nos mais meses, que trazem as Nonas aos cinquo, & os Idus aos treze
A prova desta conta tiraremos desta maneira:
De cinquo para sette vão dous; & hum que lhe
acrescentamos, são tres: tantos são logo de Março.
Para prova da segunda conta (septimo Idus
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Martii) diremos: De dezesette a quinze vão oito; &
hum que lhe acrescentamos são nove: nove são pois os,
em que estamos de Março.
A decimo sexto Calendas Aprilis diremos: De
dezaseis a trinta & hum vão quinze; & dous mais;
a saber, o de Calendis, & o em que estamos, são dezasette: & em tantos estamos de Março.
Com este exemplo fica claro, & mui facil esta cõta, & saberemos por ella o dia de qualquer mes, que
quizermos escrever, ou declarar.
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MEMORIA
ARTIFICIAL
OV
MODO PARA ACQVIrir memoria per arte.

DIRIGIDO A DOM MANOEL
d’ Eça, &c.
Per Alvaro Ferreira de Véra.

EM LISBOA.
Per Mathias Rodriguez. Anno de 1631.
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A DOM MANOEL DE EC,A.
PLutarco
(in
Mo.
lib.
de
Educ.
liber.)
trattando
da
memoria,
diz,
que
he
hũa
dispença
do
saber:
porque
assi
como
em esta se conservão os manjares pera o sustento do corpo; da mesma maneira se guardão em
aquella as sciẽcias, & doutrinas, que mantẽe á
alma. Por tanto o exercicio della he mui proveitoso a todas as pessoas, em especial aos que
professaõ letras: & aos que tẽem officios publicos pola diversidade de negocios, em que entendem, & multidão de jentes, com que trattão. Por esta causa he a memoria hũ dom mui
precioso, & seus professores saõ grandemente
louvados pelo Mundo: como Corneades, Simonides, Metrodoro, & Hortencio. Deste faz
menção Tullio (lib. Tuscul.) affirmando, que
da maneira que imajinava hũa oração, a escrevia, sem mudar vocabulo: & que estãdo presente a hũa almoeda mui grande, despois que se acabou disse todas as peças, & os preços, porque
se avião vendido.
De Cyro Rey dos Persas, & seu primeiro
Monarca, escreve Plinio (Hist nat. lib. 7. cap.
24.) que era de tam grande memoria, que sa-
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bia os nomes de todos seus soldados, para quando visitava o cãpo: tẽdo por caso de muito preço
nomear a cada hũ da mesma maneira, q̃ se chamava, sem q̃ os Capitães, & Sarjentos lhos desse
a conhecer: como diz V. Maximo lib. 8. cap. 7.
Mandou Pyrrho Rey dos Epyrotas (escrev
Caro Stepheno verbo Cyne.) a Cyneas por
seu Embaxador ao povo Romano, & para alcãçar o que pretendia, aprendeo, & soube de cor
em hũ dia os proprios nomes de todos os Senadores, & patricios de Roma, & logo em entrãdo no Senado fallou a cada hum por seu nome
com tanto concerto, & ordem, como se os ouvera sempre trattado.
De Seneca, que foi mui douto, se affirma que
assi como ouvia duzentos versos, os tornava a
dizer pela mesma ordem.
Do Conde Pico Mirandula conta Francisco
de Monção (Esp. de Princ. Christ. lib. I. cap. 26)
que sendo mancebo dizia todo o livro de Virgilio de cor, & tornava outra vez dizelo ao revez,
começando do derradeiro verso atè o primeiro:
que he cousa tam difficil, que em hum Pater Noster, não averà quem faça o mesmo, salvo for com
memoria artificial, que dâ industria pera isso.
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O mesmo author escreve (como testemunha
de vista) d’elRey Dõ Ioão o Terceiro, que foi de
tam feliz memoria, q̃ conhecia a todos os estudantes da universidade de Coimbra, & nomeava a todos per seus nomes, que era cousa que os
mesmos mestres não fazião, cõ os ouvir nomear
cada dia, & trattando cõ elles em particular como mestres com discipulos.
Muitas grandezas se contão de semelhantes
memorias; mas a que mais admira he a q̃ Plinio
(lib. 7. c. 29. nat. hist.) refere de Mythridates
Rey do Ponto, q̃ por ter grandissima aprendeo
22. linguas conforme outras tantas nações, de
q̃ era Rey, & senhor. Polo que determinei de a
pór em publico, para q̃ todos se aproveitẽ della:
porq̃ os, q̃ tem boa memoria, com ella farão extraordinarias ostentações; & quẽ moderada, cõ
a facilidade de seu exercicio a terão mui boa. E
porq̃ esta se sabe ha em V. M. & tam semelhãte a
de LatroPorcio do qual dizSeneca (l. 1. declam.
in prol.) q̃ era de tam admiravel retẽtiva, q̃ em
ouvindo fallar de qualquer Capitão, logo referia os dittos, effeitos, q̃ delle se cõtavão, como se
não soubera outra cousa mais d’aquella. Trattei
de offerecela a V. M. por achar lhe era devida a
dedicação della.
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MEMORIA AR
TIFICIAL, OV MOdo para acquirir memoria
per arte.
Divisaõ da Memoria artificial.
MEmoria
(como
diffinem
os
Philosophos)
he
hũa
potencia
d’alma,
que
esconde,
&
guarda
como
em
deposito
as
especies,
&
imagẽs
de
todas
as cousas, que conhecemos pera as manifestar
quando for necessario. Esta ou he natural ou
artificial.
Pera
conservarmos,
&
aumentarmos
aquella, se dão muitos, & mui excellentes remedios, que aqui não apponto: porque he meu intento trattar sòmente da artificial.
A artificial se acquire com o uso dos preceitos, que neste trattado appontaremos. E géralmente fallando, como os livros constão de papel, ou pergaminho, & de letras expressas nelle;
assi a memoria artificial consta de lugares, como de carta, & de imagẽs, como de letras. Os
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lugares, ou saõ naturaes, & verdadeiros, ou fingidos, & imajinados. As imagẽs tambem ou
saõ naturaes, & proprias do q̃ queremos representar; ou taes que tenhão semelhança, & proporção com a cousa, de que nos queremos lembrar. Tudo se verâ claramente no discurso deste
trattado, que dividiremos em cinquo capitulos, como em cinquo generos de memoria. No
primeiro diremos da memoria de cousas materiaes, & corporeas. No segundo de cousas immateriaes. No terceiro trattaremos da memoria de perihodos. No quarto de palavras. E no
quinto finalmente de cousas permanentes, de q̃
para sempre nos queremos lembrar.

CAPITVLO I.
Memoria de cousas materiaes,
& corporeas.
PAra
alcançar
memoria
de
cousas
materiaes,
&
corporeas,
de
maneira
que
com
ella se chegue a repetir muitos mil nomes, começando do principio para o fim, ou do fim para o principio, ou do meio pera qualquer par-
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te, he necessario proceder pela ordem seguinte.
Primeiramente se ha d’escolher hũa casa grãde, ou hum edificio como paços (não finjidos, &
imajinados, como os que diremos a baixo: mas
reaes, & verdadeiros) em os quaes não more autualmente quem os escolhe: porque a experiẽcia nos mostra, que a memoria se confunde grãdemente com os lugares, em que autualmente moramos. Serâ porem tal esta casa, que quem
a escolher (ou por têr antes morado nella, ou
entrado muitas vezes) esteja mui bem visto em
todos os cantos, & lugares della.
Nesta casa por espasso de dous, ou tres dias,
se hão denotar com muita quietação, & sossego
todos os lugares principaes, & mais insignes: como saõ porta, escada, janella, escrittorio, livraria, camara, cozinha, & outros semelhantes,
correndoos todos com a imaginação, como se
os estivesse vendo com os olhos, para o poder
fazer mais facilmente, & com maior perfeição,
imajinarei que os estou mostrãdoa algum amigo por esta ordem.
Entrarei com elle pela porta da casa, ou
per qualquer outro lugar, que me parecer mais
accommodado para o meu intento: & conti-
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nuando sempre â mão direita, lhe irei mostrando todos os lugares da casa mais notaveis, & insignes, guardando pontualmente todas as advertencias seguintes.
Primeiramente, que não hei de tornar atras;
porque com isto se confunde a memoria notavelmente: mas irei sempre continuando adiãte tê chegar a lhe mostrar o derradeiro lugar.
Segunda, que ainda que seja necessario ir
sempre â mão direita, se â esquerda ficar de
quando em quando algum lugar notavel, que
he bem se escolha, poderei parar com a imajinação, & de lonje sem me desviar do caminho,
o mostrarei ao companheiro: & logo tornarei
a continuar pela mão direita. Mas advirto que
estes lugares, que ficarem â mão esquerda, hão
de ser mais notaveis: & ainda assi se hão de escolher muito poucos para não embaraçarem
aos mais; senão forem que nos seja necessario
rodear algum lugar, entrando pela esquerda,
& saindo pela direita: porque então facilmente nos occorrerão os lugares, como se os correramos pela direita.
Terceira, que os lugares, que for notando,
hão de ser entre si desemelhantes: porque dos
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que são mais parecidos & semelhantes, facilmente nos esquecemos. Polo que se ja tiver escolhido cõ a imajinação, & mostrado ao amigo janella, ou camara, não lhe tornarei a mostrar, nem camara, nem janella; salvo se estas
cousas por razão do lugar, materia ou feitio
forem notavelmente differentes das primeiras.
Quarta que quando a primeira vez for
correndo estes lugares, não assentarei logo cõmigo os, que eide escolher: mas despois de todos vistos com a ìmajinação, os escreverei pela
mesma ordem, com que os fui mostrando; vendo mui devagar se ficão bem ordenados, apagando, & lançando fora todos os, que me parecer q̃ não são accomodados ao intẽto; ou por
serem mui semelhantes aos passados; ou por
ficarem â mão esquerda; ou por qualquer outra
razão. E parecendome que ficão bem ordenados, provarei se os posso repetir todos pela ordem, que os tenho escrittos: começando do
principio para o fim; & do fim para o principio. E então poderei assentar comigo os, que
devo escolher para sempre. O que hũa vez assentado, nunqua ja mais tornarei a mudar; ainda que despois me pareça que me ficou por es-
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colher algum lugar accommodado: porque de
outra sorte he mui facil esquecerme do mesmo
lugar, que tomei de novo.
Escolhidos,
&
determinados
estes
lugares,
saõ necessarios dous, ou tres dias mais, pera os
correr mui devagar; não como quem os vai repetindo, mas como quem advirte, & estâ contando todas suas miudezas, & particularidades
delles: porque este exercicio ajuda grandemente, para com a facilidade, & sem refleção algũa
os poder despois repetir, & correr com a imaginação: mas hãose de advertir aqui duas cousas.
Primeira, que não he necessario, que se corraõ todos estes lugares de hũa vez: mas bastarâ
correr pela menhaã parte delles; â tarde outros
tantos; a outro dia da mesma maneira: porque
indo pouco ficarâ facil, & suave este exercicio:
doutra maneira, se quizermos fazer tudo junto,
arriscamonosaquebrar a cabeça debalde, & não
sairmos com nada.
Segunda cousa, que aqui se ha de advirtir, he
que quando ultimamente for correndo estes lugares, não os eide imaginar com muita luz; por
que esta he semelhante nesta parte a alvura; &
hũa, & outra disgregant visum (como dizem
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os Philosophos) & empedem a memoria notavelmẽte. Por onde serâ necessario imaginarmos
estes lugares no tempo d’Aurora.
O que agora se segue parecerâ a alguem superfluo, & ridiculo: cõ tudo a experiencia mostrarâ quanto serve para nosso intento; & acharâ que he hũa das mais proveitosas, & importantes advertencias, que aqui se põe.
He necessario tomarmos cinquo dias, para
nelles fazermos exercicio, em finjir a tudo o,
que virmos com os olhos, movimento, que provoque a riso, temor, ou espanto; & quanto com
maior destreza se finjirem estes movimentos,
tanto mais facilmente se poderâ usar não sô desta, mas de todas as mais memorias, de que trattamos: como contẽe nestes dous versos Latinos.

Finge domum, distingue locos, & in ordine pone;
Exprime tunc species: ride, aut mirare, time vè.
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CAPITVLO I.
Como se deve exercitar esta primeira
memoria.
O
Que
atequi dissemos
foi o
fundamento, & como preambulos de todo o artificio destas cinquo memorias: mas muito particularmente serve pera a primeira, de que agora himos trattando. Polo que he bem vejamos
o que nella temos aproveitado; & comecemos
a colher o frutto do trabalho destes dez, ou
doze dias; senão he que por falta de guardar
pontualmente
todas
as
advertencias
acima
dittas, perdemos o feitio.
Escolhidos, & assentados mui bem os lugares pela ordem, que temos ditto, tendo juntamente algũa facilidade em finjir movimentos,
he necessario, que nos exercitemos em tomar,
& repetir de memoria algũs nomes de cousas
materiaes, & corporaes, de que neste capitulo
trattamos. Pera o que servirâ muito pedir a algum amigo, que me dê hũs vinte, ou trinta nomes destes, para que logo lhos repita todos cõ
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a mesma ordem, que mos der começando do
principio para o fim; & do fim para o principio: mas para isto se fazer se devem guardar
tres advertencias.
Primeira, que quem me for dando estes nomes, os vâ escrevendo juntamente; assi para q̃
despois se veja se os repito todos pela mesma
ordem, que mos deu; como tambem para que
em quanto se escrevem os vaa eu pondo com
particular movimento nos lugares, que para
isso mandamos escolher & apparelhar acima.
Segunda, que nestes lugares se hão de pór
os taes nomes per ordem. De maneira que no
primeiro se ponha o primeiro nome, & o segundo no segundo lugar; & assi em todos os
mais, continuãdo sempre â mão direita; & não
pondo em cada lugar mais que hũ sò nome.
Terceira, que assi como for pondo estes
nomes nos sobredittos lugares, com a imajinação exprima em cada hum delles algum particular movimento, que me provoque a rizo,
admiração, ou temor: porque sem duvida estes
movimentos são os, que mais incitão a memoria, que he o fim de todo este arteficio.
E os que provando a tomar algũs nomes
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per este modo os repetirem facilmente, guàrdem a mesma ordem todas as mais vezes, que
por curiosidade, ou necessidade quizerem fazer
o mesmo; & continuem neste exercicio per algum tempo: porque cada dia se vão facilitando
mais para a segũda memoria: âqual não devem
passar sem estar muy destros nesta primeira.
Porem os, que despois de seterem exercitado
nos preceitos, que aqui apontamos, querendo
repetir algũs nomes, q̃ não tiverem bom successo, imajinem que não guardârão bem todas as
advertencias. Isto he quanto a primeira memoria de cousas materiaes, & corporeas: & deixei
de industria algũas miudezas, assi para não confundir com tantos preceitos, como tambẽ porque estas despois demostrado, & aberto o caminho, ensinarão a cada hum o uso, & experiẽcia, que em todas as cousas foi sempre o melhor
mestre.
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CAPITVLO II.
Segunda memoria de cousas immateriaes.
HE
esta
memoria
algum
tanto
mais
difficultosa
de
alcançar,
que
a
primeira.
Porque cousas corporeas, & materias (de que
acima trattamos) como se percebem com os
sentidos exteriores podem representarse, & exprimirse
com a
imajinação
mui
facilmente.
Porem nesta em que trattamos de cousas immateriaes, & sem corpo, não he tam facil formar imajẽs, & figuras, com q̃ as representemos.
Mas assi como aqui teremos maior trabalho,
& difficuldade, assi o proveito serâ maior, como
se deixa bem veer: pois a maior parte das palavras, que andão (não sô no tratto commum, &
converçaçao de homẽs, mas nos pulpitos, &
cadeiras) são de cousas incorporeas, & immateriaes, de que aqui trattaremos.
Para alcãçar memoria destas cousas, não são necessarios tãtos, & novos preceitos, quãto hũ cõtinuo exercicio, & uso q̃ todo cõsiste em as materialisar, & lhes dar cõ a imajinação corpo pro-
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porcionado, para com elle excitar a memoria, q̃
he o fim, que com todo este artificio se pretende. Descendo porem mais ao particular; suppoẽse aqui tudo o, que temos ditto da primeira
memoria: que não sô por ser mais facil se trattou della no primeiro lugar; mas por ser o que
della se disse, como fundamento não sô desta,
mas de todas as mais, de que aodiante trattaremos.
Não he com tudo necessario escolher per
hora novos lugares, mas bastarâ usar dos que
tiver escolhidos pera a primeira. O que de novo se requer he, tomar algum tempo accomodado, & nelle exercitarse em exprimir, & dar
cõ a imajinação corpo proporcionado a todas
as cousas immateriaes, de que se for lembrando. Mas porque nisto consiste toda a difficuldade desta memoria; & muitos se acharão mui
confusos, sem se saber de nenhũa maneira representar cousas immateriaes, ainda que pera
isto senão podem dar preceitos, poremos aqui
algũas regras, & advertencias, que ajudarão
muito aos curiosos a materialisar & exprimir
com a imajinação quaesquer palavras de cousas corporaes, & immateriaes.
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Primeiramente, todas as cousas se podem
facilmente representar porseus effeitos, propriedades, & sojeitos: como a alvura pola neve, ou
cyrne: quentura polo fogo, ou febre: doçura
polo mel: carreira pola lebre: & assi nos mais.
Segũda, os affeitos d’alma, como são alegria,
tristeza, ira: & outros semelhãtes podem exprimirse pelas pessoas, que nelles são notaveis, &
insignes.
Terceira, podem tambem estes affeitos exprimirse per imajes, que d ’ algũa maneira nos
repesentem. Pera o que serâ bem a significação
das partes do corpo humano, & assi o poremos
aqui. A cabeça levantada he sinal de soberba;
baixa de tristeza. Os olhos cahidos significão
vergonha; abrazados
ira. A orelha significa
memoria. O nariz levantado he sinal de riso:
o peito
aberto sinceridade; cuberto
engano.
O coração significa amor: o fel ira: as mãos
cahidas dor, ou desesperação; juntas, & levantadas rogos, & oração; apartadas diante dos
hombros
admiração;
abertas,
&
estendidas
liberalidade;
apertadas
avareza;
adireita
leuãtada sobre o hombro ameaças; & apertado o
punho,
assi
levantada,
denota
fortaleza:
os
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hombros significão paciencia: o dedo na bocca
silencio: a lingua o contrario.
Quarta, que podem tambem estes affeitos
significarse per algũs animaes; como, ira por
leão: simplicidade por pomba: prudencia por
serpente: sagacidade por cão: innocencia por
cordeiro.
Quinta, muitas vezes se pode representar
cousas incorporeas, com imajẽs de cousas materiaes, & corporeas, que de algũa maneira
tenhão semelhante nome: ponhamos exemplo:
Para me lembrar da palavra Acerca, porei hũa
cerca: para me lembrar da segunda letra do alphabeto Hebraico, que he Bet, podeme servir
este nome Bento.
Seista, finalmente, que em todas as cousas
usarei de algum sinal, & imajem accomodada;
& pelo mais conhecido farei por me lembrar
do que menos se conhece. E para que se veja a
força, que isto tem para excitar a memoria, porei aqui o q̃ acõteceo acerto homẽ, que sendo
em negocios de fazenda, & interesse proprio
mui sagaz & entẽdido; pelo cõtrario em cousas
de piedade era tàm rude, q̃ querendo por vezes
tomar de memoria o Padre nosso, nũqua ja po-
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de; atê q̃ hũ prudẽte lho ensinou desta maneira.
Imajinai (lhe disse) que o Padre nosso vos
deve cem cruzados: q̃ estàs nos ceos vos deve
outros cento: santificado seja o teu nome vos
deve duzẽtos, &c. Dizeime agora quem são os,
que vos devem? Respondeu logo: Padre nosso, q̃
estás nos ceos, santificado seja o teu nome, &c.
Estas são as principaes regras, q̃ se podẽ dar para representar cousas incorporeas, & immateriaes: outras muitas irâ descobrindo a prudẽcia
de cada hũ; & ensinando a experiencia. O que
agora se segue he, q̃ despois de gastados algũs
dias neste exercicio, se veja o q̃ se tẽ aproveitado
nelle fazendo tudo o q̃ dissemos acima acerca
da primeira memoria cõ esta differẽça: q̃ em lugar de cousas materiaes, de q̃ ali trattamos, tomemos aqui hũs vinte, ou trinta nomes de cousas immateriaes & vejamos se os podemos repetir do principio para o fim; & do fim para o
principio: guardãdo põtualmẽte o q̃ dissemos
no fim do capitulo passado, acerca de escrever
os nomes; & pôr hum sô em cada lugar com
particular movimento, & tudo o mais que ali
apontamos.
Advirto
que
como
da
facilidade
em
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materialisar
as
cousas
immateriaes,
depende
toda a efficacia desta segunda memoria, he necessario que este exercicio seja muito continuo; & não só por breves dias; mas que por
muito tempo se vão pouco, & pouco facilitando os, que pretendem perfeitamente exercitar
esta arte de memoria.

CAPITVLO III.
Terceira memoria de perihodos.
MEmoria de perihodos, de que neste capitulo
trattaremos,
he
mui
necessaria,
& proveitosa, porque não sô serve para se estudar com facilidade qualquer prêgação, licção,
ou oração de prosa, ou verso; mas tambem faz
officio de paraclito. Demaneira que com ella
sem alguem, que nos tenha o papel do que formos
dizendo,
podemos
seguramẽte,
&
sem
perigo de errar, recitar em publico tudo o que
estudarmos.
Para se alcançar são necessarios hũs cem lugares de novo distintos dos, que tomamos pera
a primeira memoria. Hãose com tudo de esco-
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lher pela mesma ordem, & guardando todas
as advertencias, que dissemos acerca dos primeiros.
Em cada hum destes cem lugares escolhidos de novo se ha de pôr cõ a imajinação hũ homem conhecido. E para que isto se possa fazer
mais facilmente, guardaremos a ordem das letras do A. B. C. tomando cinquo nomes de
cada hum, por ser este o numero das vogaes.
Destes cinquo nomes o primeiro terâ na
primeira syllaba, A: o segundo, E: o terceiro,
I: o quarto, O: o quinto, V. Ponhamos exemplo no B: porque logo direi o que se deve fazer no A; & em todas as outras vogaes.
Terâ pois o primeiro do B, na primeira syllaba, A; como Barradas, Barroso: & se for monosyllabo (como Bras) ainda serâ melhor. O
segundo terâ na primeira syllaba E; como Bento, Bernardo: o terceiro I; como Britto: o quarto O; como Botto: o quinto V; como Bruno.
Esta ordem se ha de guardar em todas as
mais consoantes. Nas vogaes porem, em que
as primeiras são sempre as mesmas, he necessario, que guardemos a mesma ordemnas segũdas syllabas. E assi no A, o primeiro nome dos
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cinquos, tambem na segunda syliaba A, como
Antão: o segundo tem na segunda syllaba E,
como Andre: o terceiro I; como Adriano: o
quarto O; como Affonso: o quinto finalmente tera na segunda syllaba V; como Agostinho:
& assi se fara nas outras quatro vogaes.
Postos estes cem homẽs nos sobreditos lugares pela ordem das letras do alphabeto hão
se de correr com a consideração muito devagar; para que com este exercicio fique facil para se representarem na imajinação todas as vezes, que delles nos quizermos lembrar.
Mas dirnos ha alguem: Que tem que vêr
tudo isto com a licção, ou prêgação, que estudarmos? Isto declararemos hagora. Digo, que
quem pontualmente fizer o que neste capitulo
apontamos,
poderâ
com
grande
facilidade
estudar qualquer licção, prêgação, ou oração
de prosa, ou verso; guardando juntamente a
ordem seguinte. E advirto, que não trattamos
ainda aqui de estudar (como dizemos) palavra
por palavra (porque esta he a quarta memoria, de que trattaremos no capitulo segninte)
mas de tomar sômente a sustancia da prêgação
com todos os passos della, & principios dos
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perihodos, membros, ou partes da oração, em
que està o maior perigo de nos perdermos pois
tanto que estes occorrem logo o mais se vai seguindo naturalmente.
Leeremos pois a prêgação (o mesmo se entende na licção, oração, poema, ou em qualquer outra cousa, que quizermos estudar por
esta memoria) & notaremos todos os passos
della attentamente. Os quais iremos repetindo
per sua ordem pelos lugares acima dittos; da
mesma maneira que fizemos na primeira, &
segunda memoria com esta differença sômente.
Que
ali
ponhamos
hum
sô
nome
em
cada lugar, & aqui poremos a sustancia de
hum passo inteiro, ou parte delle; procurando que o homem, que estiver no tal lugar me exprima o passo com algum gesto,
ou meneio: para o que servirâ muito o uso,
& exercicio da segunda memoria; & têr facilidade
em
representar,
&
materialisar
as
cousas
immateriaes,
&
incorporeas,
de
que
largamente dissemos no fim do capitulo passado.
Despois de repetir os passos, & conceitos
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da prêgação pelos dittos homẽs, da mesma maneira que temos ditto, trattaremos o principio
dos perihodos, membros, ou partes da oração.
Os quaes tambem se hão de pôr nos mesmos
lugares, & pela mesma ordem dos passos, fazendo que o primeiro homem, a quem tenho
dado o primeiro passo, me exprima tambem o
principio,
ou
primeira
palavra
do
primeiro
periodo: o segundo homem me represente o
segundo periodo, ou segunda parte da oração,
representandome,
&
materialisandome
a
primeira palavra della: & assi em todos os mais.
Desorte que quem me exprimir o passo, me represente tambem o principio do perihodo, em
que elle está: porque isto basta para excitar a
memoria natural; porque logo se vai lembrando de tudo, o que tem estudado: como poderâ
experimentar quem guardar pontualmente todas as advertencias acima dittas. Muitas outras cousas deixamos â prudencia de
cada hum, que o uso & experiencia lhe irâ descobrindo.
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CAPITVLO IIII.
Memoria de palavras.
ENtramos
em
hum
Labyrintho
mais
intricado,
que
o
de
Crèta:
mas
não
nos
faltará o fio de Theseo, com que possamos entrar, & sair seguramente, que serà a ordem da
mão direita, que sempre guardaremos.
Finjiremos em hum campo largo, & espassoso hũa quadra com seus arcos, & columnas
com hum pateo de flores no meio. Cada hum
dos quatro corredores desta quadra ha de têr
quatro salas grandes: & cada sala duas portas,
& duas janellas defronte das mesmas portas.
Sobre esta quadra estarão tres andares do mesmo modo hum sobre outro.
Mas para fujir da semelhança, com que a
memoria
se
offende
notavelmente,
finjiremos
o primeiro andar todo de cor verde: o segundo vermelho: o terceiro amarello: o quarto
azul. E faremos o primeiro de abobada: o segundo de esteira: o terceiro de berso: o quarto
de telha vãa. Tambem os balaustes, que esti-
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verẽ sobre o pateo entre as columnas de cada
hũa das quadras serão diversas: os da primeira
quadra sejão de forro: os da segunda de pedra:
os da terceira de prata: os da quarta de ouro.
A todo este edificio se ha de entrar per hũa
porta, que estarâ ao canto da quadra, desorte
que vire para o corredor sobre a mão direita,
quem nelle entrar. E â esquerda estarâ a escada,
que vai para os sobrados decima, que em todos estarà no mesmo lugar. E âs camaras se entrarà pela primeira porta; & dobrando sobre a
mão direita se correrà toda a camara tê chegar
â segunda porta, per onde sahiremos para fora.
Para fazermos q̃ hum corredor seja desemelhante de outro, podemos pintar no campo, q̃
estarà sobre as portas nas quatro salas da primeira quadra os quatro tẽpos do anno: nos da
segũda as quatro idades: nos da terceira os quatro novissimos: & finalmente nos quarto da
quarta quadra poremos os quatro elementos.
Começãdo porẽ pela primeira quadra, em q̃
hão de estar os quatro tẽpos do anno; pintaremos no primeiro corredor a Primavera: no segundo o Estio: no terceiro o Outono: no quarto o Inverno. E não damos aqui pinturas accõ-
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modadas a estes tẽpos, porq̃ poderá cada hũ finjir, & imajinar os q̃ mais lhe servirẽ para excitar a memoria; & distinguir hũ corredor do outro. Sô advirtimos q̃ estas pinturas se hão de pôr
cõ aimajinação no espasso, q̃ està sobre as portas
das salas atê o tecto de cada hũ dos corredores.
Na segunda quadra poremos as quatro idades: finjindo no primeiro corredor a Puericia:
no segundo a Adolescencia: no terceiro a idade de varão: no quarto a Velhice: pondo imajẽs,
& figuras accommodadas a cada hũa destas
idades.
Na terceira quadra pintaremos os quatro
nouissimos: & assi no primeiro corredor estará
a Morte: no segundo o Iuizo: no terceiro o Inferno: no quarto o Paraîso.
Na ultima quadra estarão os quatro elemẽtos repartidos da mesma sorte pelos quatro
corredores: no primeiro a Terra: no segundo a
Agua: no terceiro o Aar: no quarto o Fogo.
Feita esta differẽça, & distinção entre quadra,
& quadra, & entre hũs, & outros corredores, he
necessario q̃ façamos tãbẽ entre camaras, & camaras. E ainda q̃ se poderão achar muitos, &
mui accõmodados modos para distinguir hũa
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camara da outra; o que me pareceo mais proprio he, que na primeira porta de cada camara se faça hum nicho, em que ponhamos diversos animaes esquartejados. Na primeira quadra se porão animaes da terra: na segunda animaes do âr: na terceira da agua: na quarta
marisco.

Exemplo.
primeiro
corredor
da
primeira
quaNO
dra
estarão
os
quarto
quartos
de
hum
homem: a cabeça ensanguentada esteja sobre a
porta da primeira camara deste corredor: os
braços sobre a primeira porta da segunda camara: o peito sobre a primeira porta da terceira camara: as pernas sobre a primeira porta da
quarta camara: tudo ensanguentado para despertar mais a memoria.
No segundo corredor desta primeira quadra pode estar hum boi repartido em quartos
pelas quatro camaras: no terceiro hum leão
tambem espedaçado: no quarto hum cavallo
da mesma maneira repartido, & espedaçado. E
esta ordem, & distinção se guardarâ nas por-

fol. 71v

Modo para saber contar

157

tas das camaras dos outros andares. Para o que
cada hum poderâ escolher os animaes, que lhe
parecerem mais accommodados, para os distinguir hũs dos outros, & excitar a memoria, em
que sempre se hão de têr os olhos.
Em cada hũa destas camaras se hão de pôr oito paineis em preto, & sem pintura algũa per
esta ordem. Em entrando na primeira parede
da mão direita se porão dous tam desviado hũ
do outro, que possaõ entre ambos caber hũa
fileira de tres homẽs, hũ per cima do outro em
pê.
Na segunda parede, aonde estão as janellas,
as mesmas duas janellas servirão em lugar de
dous paineis. Na terceira se porão outros dous
paineis, que tenhão entre si a mesma distancia,
& respondão aos da primeira parede: & na quarta finalmente outros dous em correspondencia dos da segunda. Os paineis da primeira
quadra terão as fasquias douradas: os da segunda prateadas: os da terceira pintadas: os da
quarta de pao. Os da primeira camara estarão
em pregos: os da segunda em bofetes: os da
terceira em braços de pao: os da quarta metidos na parede, como em nicho. A qual ordem
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se ha de guardar em todos os corredores de
qualquer dos andares.
Fabricado este paço na maneira que temos
ditto, hasse de correr muitas vezes muito devagar com a imajinação, para que com facilidade
possamos representar toda esta maquina, todas
as vezes que nos for necessario.
Em cada hũa destas camaras se hão de pôr
vinte & hum, ou vinte & quatro homẽs pela
ordem das letras do alphabeto, tomando hum
sômente de cada letra: mas com esta advertencia. Que os da primeira camara tenhão na primeira syllaba A; como Antão, Castro, Bras.
Os da segunda camara tenhão na primeira syllaba E; como Bento, Cesar (guardando nas
vogaes a ordem, que dissemos acima trattando
da terceira memoria) & os da terceira camara
na primeira syllaba tenhão I; como Britto: &
assi se continuarà em todas as mais.
Despois que correr as cinquo letras vogaes
nas primeiras cinquo camaras, tornarei a começar pelo A; & porei na seista camara nomes
de homẽs, q̃ tenhão esta vogal na primeira syllaba: no settimo os q̃ tiverẽ E: & assi irei continuando atê a ultima camara.
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E quando ja me faltarem homẽs conhecidos, poderei usar de animaes, fruttas, hervas,
flores, & cousas semelhantes. E nos mesmos
homẽs posso tomar hum A B C de estudantes;
outro de soldados; outro de officiaes; outro de
religiosos: & com esta variedade facilmente se
irão enchendo de gente todas as camaras.
Os lugares destes homẽs serà o vão, que
fica entre os paineis. Porei logo na primeira camara em entrando ao primeiro canto da
mão
direita
tres
homẽs,
hum
no
chão,
outro em pee por cima delle; & o terceiro
sobre este segundo com a cabeça no tecto.
No segundo vão, que fica entre os dous paineis, indo sempre â mão direita, porei outros tres homẽs; mas com esta advertencia.
Que o primeiro (o qual fica sendo quarto
em ordem das letras do alphabeto) não ha
de estar no chão. No segundo canto porei
outros tres homẽs: o primeiro no chão: o segũdo no meio: o terceiro junto ao tecto. No vão
que está entre as duas janellas (as quaes servirão em lugar de dous paineis na forma que
atras fica dito) porei outros tres homẽs: o primeiro (& decimo em ordẽ) ficarâ jũto ao tecto:
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o segundo mais abaixo; o terceiro (& decimo
secundo em ordem) ficará no chão. No terceiro canto outros tres homẽs: o primeiro, & decimo tercio em ordem, ficará no chão: o decimo quarto acima delle: decimo quinto junto
ao tecto.
Entre os dous paineis da terceira parede se
porão outros tres homẽs, começando do tecto,
& vindo descendo para baixo. No quarto cãto se começarà debaixo para o tecto, pondo
nelle outros tres. Vltimamente entre os dous
paineis, que ficão â mão esquerda, quando queremos sair pela segunda porta, poremos os ultimos tres homens, começãdo pelo tecto.
Esta ordem sem differença algũa se deve
guardar pontualmente em todas as outras camaras. E despois que os tivermos ornados de
todos estes homẽs, ou quaesquer outras imajẽs de animaes, flores, & hervas, &c. gastando
algũs dias em os correr com a imajinação, notando as feiçoẽs, jestos, & meneios de toda a
jente, que nellas estiver: para que facilmente,
& sem refleção se me representem na memoria
as letras do alphabeto, todas as vezes que nos
quizermos dellas lembrar.
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Supposta esta fabrica, de que agora dissemos
neste capitulo, sera mui facil tomar palavra per
palavra
tudo
o
que
quizermos.
Ponhamos
exemplo em hum poema, & o que delle dissermos se guardará em tudo o mais. Entrarei
na primeira sala, & ao primeiro homem darei
o primeiro verso; & farei que me exprima com
algum movimento todas as palavras delle. O
segundo verso darei ao segundo homem, para
que tambem me represente, & materialise. Ao
que está no terceiro lugar darei o terceiro verso: & assi continuarei com todos os mais homẽs, dando hum verso a cada hum, indoos correndo pela ordem do alphabeto, per que estão
postos: & desta sorte ficarei pondo vinte, &
quatro versos na primeira sala. E se o poema
for maior passarei â segunda sala; & desta à terceira, conforme o numero dos versos. E da
mesma maneira farei quando quizer estudar
hũa prêgação: ao primeiro homem darei a primeira parte da oração do primeiro perihodo:
ao segundo homem a segunda: & assi correndo todos os da primeira sala entrarei na segunda; & continuando sempre â mão direita passarei a terceira; & desta â quarta, conforme ao
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que pedir a grandeza da prêgação, ou oração.
Mas para esta memoria de palavras he mui necessaria a de cousas immateriaes, de que trattamos no capitulo segundo; com hũa grande
facilidade em exprimir, & dar movimento accomodados
a
tudo
o
que
nos
quizermos
lembrar.

CAPITVLO V.
Memoria de cousas permanentes.
HAtègora
demos
preceitos,
&
remedios
para
tomar
na
memoria
com
facilidade tudo o que quizermos; porem inda não trattamos
de
como
nos
poderemos
conservar
nella per muito tempo: & assi neste capitulo o
diremos brevemente.
Supposto tudo o que temos ditto nos tres
primeiros capitulos, de que aqui tambem nos
hemos de servir, duas advertencias saõ necessarias de novo para esta memoria.
Primeira, que se me quizer lembrar de hũa
prêgação, ou qualquer outra cousa para sẽpre,
eide escolher novos lugares reaes, & verdadei-
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ros pela ordẽ, q̃ dissemos no primeiro capitulo;
& porei em cada hum delles hum homem conhecido pelas letras do alphabeto; como dissemos no capitulo terceiro.
A segũda, q̃ despois de pór em cada hũ destes
lugares a imajẽ daquillo, de que me quero lembrar (dandolhe particular movimento; & guardãdo todos os mais preceitos, que nos tais primeiros capitulos apõtamos) não tornarei a pôr
nestes lugares nenhũa outra cousa; mas correlos ei com a imajinação muitas vezes, notando
as imajẽs, & figuras, que nelles tenho: porque assi se exprimão de maneira na memoria,
que não me esqueça dellas, senão quando quizer pôr outras em seu lugar.
O mesmo farei quando a prêgação, que ouver de tomar, fosse de palavra por palavra; porque então porei em qualquer camara, ou sala
das casas reaes; & não sô imajinadas, os homẽs
em fileira, conforme a ordem que dissemos na
quarta
memoria:
sô
com
esta
differença;
que as casas sejão reaes; & o que entregar aos
homẽs nunqua se lhes tire, nem ponha outra cousa de novo: & quando passar de hũa camara para outra no caminho tomarei os lu-
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gares, que ouver notaveis; & pondo nelles homẽs certos: & sempre em elles guardarei a ordem do alphabeto, senão quando chegar a outra camara.

CAPITVLO VI.
Regras para nos esquecermos.
EStes paços hão de servir sômente como
de
estalajem
para
uso
daquellas
cousas,
que despois de dittas, & recitadas hũa vez em
publico, ou em secreto, não saõ mais necessarias na memoria. E porque hũas se confundem com as outras, & as images, que
primeiro se puserão, empedem as que denovo queremos pôr, he necessario lançar fora
estas figuras, quando quizermos pôr outras em
seu lugar.
O
primeiro
remedio
serà
imajinar,
que
nequelles paineis estão hũas cortinas negras,
& quando quizer esquecerme correlas hei cõ
a imajinação.
Segundo, imajinar que morreo o senhor
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daquelles paços, & todos elles se vestem de
luto.
Terceiro, finjir hum eclisse, que deixa tudo
as escuras.
O quarto finalmente imajinar hum terremoto, que destrue todos os paços. Com que
tambem damos fim a esta materia.

Fim da Memoria artificial.
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fol. 76v

BREVES
LOVVORES DA
LINGVA PORTVGVESA,
com notaveis exemplos da muita
semelhança, que tem com
a lingua Latina.
DIRIGIDO A DOM MANOEL
d' Eça, &c.
Per Alvaro Ferreira de Véra.

EM LISBOA.
Per Mathias Rodriguez. Anno de 1631.
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A DOM MANOEL D'EC,A.
ASsi como acertei no assunto, que tomei em
escrever
a
Orthographia
Portuguesa,
não
errei na eleição, que fiz em tomar tal protector, q̃ me defendesse. Sinto em mim novo alẽto para poder cõ outro trabalho, q̃ sairâ a luz muito sedo:
(tratta da Orijẽ da nobreza, & armas deste reino) &
hora perco o temor a todas as mâs linguas, por deffender a Portuguesa de algũas mal affeiçoadas. Dão
estas por razão, ou porque a não tem, perguntão:
Porque a lingua Portuguesa senão toma das outras
linguas com a facilidade, com que os Portugueses
tomão as de outras naçoẽs? E sem ouvirem reposta,
dizem elles mesmos: Por ser a lingua mais grosseira,
& mais remota. Aqui em silencio (para que me oução) darei a razão, inda que a algũs pareça prolongada.
O inventor das letras (quem quer que foi, que
devia ser inspirado por Deus) considerando bem
quantas erão as differenças das vozes humanas, tantas figuras formou, pelas quaes postas em ordem representou as palavras, que queria. E assi não he cada
hũa letra senão hũa figura, que he retrato da voz humana: como declarei no cap. I. da diffinição da Orthographia Portuguesa. Demaneira que as letras
representão as vozes, & as vozes os pensamentos,
& conceitos d' alma. Mas posto que as vozes sejão
naturaes a todo homem em comum, algũas gentes
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tem certas vozes suas proprias, que homẽs de outras naçoẽs nem com tormento, que lhes dem, as
podẽ bem pronunciar, polas não terem em costume
Polo que dizia Quintiliano, que assi como os volteadores dobrão, & torcem os membros em certas formas, des de meninos, para despois fazerem
soltamente seu officio, que quando ja fossem duros
não poderião fazer, assi os meninos em quanto
fossem tenros, se avião de costumar appronunciar
todas as letras, & vozes, que algum tempo aviao
de usar. Tal he a pronunciação das palavras, que
escrevemos com, lh, que he pronunciação particular dos Hespanhoes, que nem os Hebreos, Gregos,
& Latinos a podem pronunciar per suas letras: nem
os Arabes, & Mouros d'Africa com tormento.
Polo que para significarmos o que pelo nosso alphabeto Latino senão pode explicar, acrescentamos
ao L. a nota de aspiração, assi lh: & os Castelhanos dobraõ o L, assi ll erradamente pola razão,
que dei na Orthographia no capitulo da ditta letra. Os Franceses (dos quaes esta pronunciação
era alheia, & a tomârão dos Hespanhoes) lhe
acrescentârão outras letras, para notarem a impropriedade daquella voz. O mesmo fizerão os
Italianos, pondo hum G antes do L, & hum I
despois delle: por filho escrevem figlio, & por
batalha, bataglia.
Do bemaventurado, & doutissimo Sam Hieronimo lẽmos, que ardendo em desejos de saber as
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linguãs Hebrea, & Syra, tantas dificultades achava na pronunciação d'algũas vozes, & letras dellas
(como natural de Dalmacia, que era) que com
desesperação de as tomar, determinou tornarse
do caminho, & deixar o que começara; & lhe
conveo limar os dentes, para pronunciar algũas
letras.
Esta aspereza não ha na lingua Portuguesa,
cujo alphabeto & ajuntamento de letras em syllabas, & desyllabas em dicçoẽs) he todo conforme aos Latinos, Castelhanos, Franceses, & Italianos, & aos mais, que da Latina tem orijem. E
antigamente antes de virem a Hespanha os Godos,
Suevos, & outros barbaros, que succederão aos Romanos, fallavão os Portugueses lingua tam chegada
a Latina, que lhe chamavão commummente Romana; & inda hoje corrutta lhe chamamos Romance.
Assi que a difficuldade que os estranjeiros achão
na lingua Portuguesa (porque a não tomão facilmente) não he por oscuridade das palavras, nem
por aspereza, ou maa conglutinação, & ajuntamento de letras, senão polos seis dittongos, que
temos, em que entrevem hum M, entre duas vogaes, que não tem a pronunciação pura, & inteira, mas fica liquido, & sem força, sem se pegar a
letra precedente, nem ferir na seguinte, que nos
supprimos com hum til: como, irmão, irmãa, bẽes,
confiĩs, bõos, algũus. Esta pronunciação de nenhũa
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maneira he aspera, nem fragosa, como as que dissemos dos Hebreos, ou Syros; mas mui suave, pois
he hũa letra tam branda, como he o M, que todas
as linguas tem: cuja pronunciação, por assi ser frautada, he alheia de outras naçoẽs: mas em o mais não
ha porque se negue a facilidade, & suavidade da lingua Portuguesa, que para tudo tem graça, & energia,
& he capaz de nella se escreverem todas as materias dignissimamente, assi em prosa, como em verso.
E posto que aos estranjeiros se fação algũas difficuldades na pronunciação, natural cousa he aos,
que se entremetem affallar algũa lingua alheia,
desencaminharem das regras, & propriedade della,
& cõmeterem os vicios; que chamão Barbarismos,
& Solecismos. Mormente quando as linguas são
mui dessemelhantes, ou se encontrão na pronunciação de algũa letra; como se vee entre os Portugueses, & Castelhanos esta letra M, que os Castelhanos pronuncião sempre por N, inda que sejão
dicçoẽs Latinas. Mas não he assi na escrittura, inda
que seja a pronunciação daquelles dittongos Portugueses: porque com elles a lingua Portuguesa se
dá a entender a todos; como se vee pelas muitas
trasladaçoẽs, que homẽs estranjeiros fizerão de
livros, & obras de Portugueses. E assi elles não a
contradizem; antes a gabão: como provarei neste
trattado. Sô os Portugueses mal contentes por não
saberem o bem; que gozão, o contradizem sem ra-
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zão, nem fundamento. Agora estou certo callaraõ
pola admoestação, que lhes faço no fim deste mesmo trattado.
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BREVES LOVVORES DA LINGVA PORTVguesa: com notaveis exemplos da
muita semelhança, que tem
com a lingua Latina.
HE tàm proprio d’outras naçoẽs a estimação
de sua linguagem, que as mais dellas pretendêrão mostrar ser a melhor, ou das mais antigas do mundo. E pera isso se cançârão grandes injenhos em escrever muitos volûmes, sômente para
encarecerem a perfeição de hũa, & a barbaria d'
outras.
Os de Frygia, & Egypcios vendo que outras
naçoẽs senão vencião com razoẽs, o pretendêrão mostrar (cada qual por sua parte) por experiencia, &
exemplo, dizendo, que todos concedião, que a primeira lingua, que se fallou no mundo, essa fora a mais
perfeita; & essa era a natural: que para saberem
qual era, se tomassẽ dous mininos em nascendo, & os
criassem em hum lugar deserto, & despovoado, onde
não ouvissem palavra algũa. E assentârão que a lingua, que elles de sua natureza falassem, a nação,
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que a tivesse, essa fosse tida pela melhor, & mais antiga de todas. Polo que certo Rei de Egypto (segundo refere Herodoto lib. 2.) pondo esta curiosidade em
effeito, fez criar dous meninos desta maneira atê idade de quatro annos, em que os mandou vir ante sua
presença. Os quais (cousa maravilhosa) diante d'
elRei disserão hũa, & muitas vezes esta palavra
BEK. A qual palavra em lingua Frygia queria
dizer pão. E como he proprio de mininos pedirem de
comer; & elles dizião pão, sentenciouse em favor
dos de Frygia: como tambem a elles atribuhião a invenção das letras.
A qual voz devia de ser ouvida per elles de algũas ovelhas, ou vaccas, que alli se apascentavão:
porque se fosse natural esta linguagem, evidentemente se infere, que a fallarião os mudos: pois o mudo
não tanto deixa de fallar por falta da lingua, & não
saber articular as palavras; senão por vicio do ouvido.
E assi deixadas opinioẽs, que mais passem por
fabulas, que por historias verdadeiras, trattando
do que toca â lingua Portuguesa, mostrarei brevemente que he das mais antigas, & hũa das melhores
d'Europa.
Despois que Deus castigou o mundo com aquelle
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universal diluvio de Noe, ficârão tam atemorisados
os homẽs, que o Gigante Nembrot, neto de Cão, cuidando resistir â omnipotencia de Deus (& juntamente por fazer seu nome affamado no mundo) edificou
aquella soberba Torre de Babel, cuja altura queria,
que chegasse ao Ceo.
Mandou Deus tal confusão a aquellas gentes (que
como atê li falassem hũa lingua) começou cada familia a ffallar diversa linguajem das outras, com que
estavão unidos. De sorte, que não se podendo entender,
cesou a obra: porque hũs davão a outros cal por agua;
& outros arëa por pedra. E por isso se disse: Torre
de Babel: que quer dizer Confusão. E com ella ajuntandose cada hum com aquelle, que o entendia, se devidîrão per settenta, & hũa linguas; & se derramârão per outras tantas provincias.
Tubal, filho de Iapheth, aportando em Hespanha, o
primeiro lugar, que fundou foi Setuval, que em memoria de seu primeiro fundador, com pouca corrucção conserva o nome primeiro de Cetubala; que significa ajuntamento de Tubal. E povoandose Portugal,
& toda Hespanha desta gente, a lingua que fallavão
era Hespanhola: no que concordão muitos, & mui
graves authores. Que seja esta, ou aquella, ou que se
conservasse mais pura atê estes nossos tempos, ha mui-
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ta dùvida sem se corromper, & tomar muitos vocabulos d'outras naçoẽs vezinhas, & muitas estranhas, que a ella vierão: como forão os Gregos, Latinos, & Godos.
Assi que ficando muitos Gregos na nossa Lusitana, que vierão em companhia de Hercules, que
veio per duas vezes governar a Hespanha: os companheiros de Vlysses, que fundou, & povoou Lisboa;
& delle tomou o nome, que hoje em Latim tem Vlys-.
sipo: os companheiros de Baccho, que derão o nome a
nossa Lusitana do nome de hum delles mais principal chamado Luso: que vierão por diversos tempos,
& tomamos delles muitos vocabulos, que hoje em
dia temos no mesmo ser, & outros pouco corruttos.
Despois delles vierão os Romanos, de que tomamos muita parte da lingua Latina, com que ficou limada, & aperfeiçoada demaneira, que tem as cinquo qualidades, que se requerem para ser perfeita
hũa lingua. Porque he copiosa de palavras: boa na
pronunciação, pois não acaba em consoantes juntas,
como a Francesa, & outras: escreve o que falla; o q̃
não tem a Tudesca, nem o Vasconço, & linguajem dos
Vizcaînhos, que he tal, que se não pode escrever: he
apta para todos os estylos de compor: & sobre tudo he
tam breve, que em algũas cousas o he mais que a La-
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tina: & no derivar de hũa palavra muitas, he mais copiosa: he mais compendiosa que outras linguas em
muitas palavras; como Alvoroço, Adherencia: &
sobre todas esta Saudades; que com muitas palavras d' outras linguas senão pode explicar.
Deixando este argumento de palavras, quero pôr
outro de exemplos. Todas as nações de Europa reconhecem por aventejada a linguã Latina, & logo
aquella, que mais della participa. Se eu mostrar per
exemplos que a lingua Portuguêsa he tam copiosa de
vocabulos Latinos, que podemos compor muitas oraçoẽs, & perihodos, q̃ juntamẽte são Latinos, & Portuguêses, darão vẽtajẽ a nossa? Sim por certo. Pois vejão
primeiro esta oração, q̃ merece o primeiro lugar; não
por ser cousa minha, mas por ser feita a Nossa Senhora.
O Gloriosissima Maria tu, que tantas misericordias exercitas, que tantos favores divinos cõmunicas, q̃ tantos mundanos (intercedẽdo) reparas, reconciliame, anima me, repara me, sustentame contra
mundanas insolencias, contra furias diabolicas.
O Deipara Maria tu, que recreas purissimos
spiritus, catholicos prophetas, victoriosos martyres,
devotos confessores, castas sanctas; tu, que reges illustres choros, musicas Angelicas, voces divinas, melo-
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dias suaves, cantores sanctos, recreame cum musica tàm clara, tàm divina. Tu (o Phœnix rara) que es
perfectamente docta, excusando stas meos stylos imperfectos, regeme per modos excellentes, cantandote
starei æternamentè.

Versos que hum religioso fez em louvor
de Sancta Vrsula.
CAnto tuas palmas, famosos canto triumphos,
Vrsula divinos Martyr concede favores.
Subjectas sacra nympha feros animosa tyranos.
Tu Phænix vivendo ardes, ardendo triumphas,
Illustres generosa choros das Vrsula, bellas
Das rosa bella rosas, fortes das sanctas columnas.
Æternos vivas annos, o regia planta,
Devotos cantando hymnos vos invoco sanctas,
Tam puras nymphas amo, adoro, canto, celebro.
Per vos felices annos, o candida turba,
Per vos innumeros de Christo spero favores.

Soneto de Ioseph Barroso d' Almeida em louvor
do que cõmentou as Georgicas de Virgilio
em Portugues.
CAntando te per modos eminentes
(Quando glorias adornas Mantuanas)
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Tantò excusando stás musas humanas,
Quantò à divino stylo differentes.
De Phæbo spera tu palmas florentes,
De cujo Solo, o bella Aurora, manas,
Ante confusas nubes virgilianas,
Manifestando luces refulgentes.
Æternamente docta, Phænix rara,
Vivas felix, per modos peregrinos
Mantuanas reliquias renovando.
A cuja gloria es Lusitania clara
Mantua, dando stylos tàm divinos
Parthenope memorias conservando.

Versos feitos em louvor de Portugal pelo Illustrissimo senhor Dom Miguel da Sylva.
O Quàm divinos acquiris terra triumphos,
Tam fortes animos alta de forte creando.
Per numeros sanctos gentes tu firma reservas.
Per longos annos vivas tu terra beata:
Contra non sanctos te armas furiosa paganos.
Vivas tu semper, gentes mactando feroces
Æthiopes, Turcos fortes, Indos das salvos,
De Iesu Christo sanctos mõstrando Prophetas.
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Prosa, & versos, que achei em Manoel
Severim de Faria a este mesmo
intento.
O Quàm gloriosas memorias publico, considerando
quantò
vales
nobilissima
lingua
Lusitana; cum tua facundia excessivamente nos provocas, excitas, inflammas: quàm altas victorias procuras, quám celebres triumphos speras, quàm excellẽtes fàbricas fundas, quàm perversas furias castigas,
quàm feroces insolencias rigorosamente domas, manifestãdo de prosa, de metro tãtas elegãcias Latinas.
Roma infinitos sãctissima vive per annos,
Pacifica gentes (vive quieta) tuas.
Castigas grandes violenta morte tyrannos:
Ingratos animos (es generosa) fuge.
Acquire insignes varia de gente triumphos:
Distantes terras imperiosa rege.
Tantò maiores titulos Bethlem alta celêbra,
Quantò Romano maior es imperio.
Maior amor, maior es manificentia maior
Fama, tuas Christo dando benignas casas,
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Dêsta maneira se podia encher muito papel de
versos, que lidos em Latim serão Latinos, & lidos
em Português são Portugueses. E inda que nelles a
linguajem pareça, que vaí fora do uso, será pera
aquelle, que não entende, que assi se requere por razão da medida dos versos, & rigor das syllabas.
E he tam natural a lingua Latina aos Portugueses, que affirmão varios authores (como são Frãcisco de Monção no Espelho de Principe Christão; Dõ
Manoel de Gusmão de Vera no Epitome do Emperador Carlos V. Manoel de Faria de Sousa no Epitome
das historias Portuguesas) que dous mininos de tres
annos fallavão Latim perfeitamente diante del Rei
Dom Ioão III.
E hũa menina irmãa dosmesmos minino s, q̃ não
tinha oito meses, se lhe fallavão Latim, o entendia, &
respondia algũa palavra Latina a proposito. O que
certifica o ditto Francisco de Monção como testemunha de vista. E no tempo delRei Dom Manoel na cidade d' Evora ouve hum minino, que de dous annos
de (idade que mininos d' outras nações começão affallar a materna) fallavão alem da sua lingua Portuguêsa a Latina perfeitamente.
Tem outra grandeza a lingua Portuguêsa, que
pronuncia melhor a Latina, que qualquer outra,
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porque lhe dá a pronunciação conforme a força &
vigor das letras. O que não tem a Castelhana, que
todas as dicções acabadas em M pronuncião â maneira de N; & as começadas per V, como se fora B,
dizendo boluerin, musan, amaban, probervio; por
musam, amabam, voluerim, proverbio, &c.
Por esta razão muitos authores Castelhanos confessão ser a nossa lingua aventejada, não sômente a
outras muitas, mas ainda a Latina, & Toscana.
Assi o diz (o excellente Poëta Lopo da Vega Carpio,
na sua Discricção da Tapada, celebre bosque dos
Duques de Bragãça. Onde introduzindo certas nymphas cantando estancias em varias linguas, diz da
nossa, q̃ se seguio â Latina, & Italiana, estes versos:
Assi cantando fue la Portvguêsa
Con celebrado aplauso larga historia,
A quien por la dulçura, que professa,
Entr'ambas concedieron la victoria.
E quanto a suavidade da pronunciação, & boa
graça na linguajem, & de ser deleitosa aos ouvidos,
(mas não dos Portuguêses enfastiados) o confessa o
eloquentissimo Miguel de Cervantes (de quem se disse
que descubrio a alteza da lingua Castelhana) fallan-
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do das excellencias de Valença, & da boa graça da
linguajem da terra, a encarece desta maneira:
Com quien sola la
petir en ser dulce, y suave.

Portuguêsa

puede

com-

Deste mesmo parecer são os Portugueses, que conhecem a grandeza da lingua Portuguesa, porque a
sabem fallar, & outras muitas linguas; & não os ingratos barbaros em todas, que deixão de fallar na sua
para dizerem mil erros na estranha. Isto aconteceo a
hum deste reino, que fallando com elRey Dom Philippe o Prudente, disse ao, que vinha, em Castelhano.
ElRey lhe respondeo em Português. Ao que vendose
atalhado parou no, que hia dizendo, sem saber como
fallasse. Polo que elRey lhe disse: Hablad em buestra
lengua, que bien la entiendo.
Por esta razão os Principes, que são senhores de
muitas provincias, & differentes nações, aprendem
com a Latina varias linguas. Porque he particular
contentamento a hum estranjeiro ouvir a seu Principe, & ser ouvido em sua lingua natural. Assi o fez
Mythridates Rey do Ponto, que entendia, & fallava
vinte & duas linguas differenees, com que era amado, & obedecido de outras tantas provindas, por
fallar a cada hũ sem interprete, nem terceiro.
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Por esta mesma razão fujindo de Grecia aquelle
sempre leal a ella Themistocles para elRei de Persia
(diz Plutarco em sua vida) aprendeo primeiro a lingua d' aquella terra, com que affeiçoou os animos de
todos ao seu. Porque são os homẽs (não os Portugueses) tam amigos de suas cousas, que em ouvindo o
Frances ao Hespanhol fallar a sua lingua; & o Italiano ao Alemão; & este ao Turco, ou barbaro, logo
responde o coração com novo amor, que aos taes se cobra. Atê as aves, & animaes tem seus particulares termos para elles significativos, cujos reclamos,
ainda que sejão falsos, os chama de mui longe, sem os
quaes não se podem trattar, nem conversar.
E se isto ha nos brutos, que obrigação averâ nos
homẽs, que tem uso, & razão?
Se me disser algũ destes, que compõe em Castelhano por ser lingua mais jêral, lhe direi, que està cego de
cobiça, pois não vê, nem conhece a excellencia dos
nossos escrittores, quaes forão Ioão de Barros TitoLivio Lusitano, cujas Decadas forão a segunda vez
impressas em Castella na lingua Portuguesa: o insigne Poëta Luis de Camões, que anda traduzido em
muitas linguas, & ultimamente em Latim, que he o
mais que se faz aos melhores livros Latinos, ou Gre-
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gos: & na lingua Portuguesa foi impresso doze vezes:
commentado hũa; duas em Castelhano, & o mesmo em
Italiano, & Frances.
Os Dialogos de Frei Hector Pinto impressos por
duas vezes em Portugues: & traduzidos nas linguas Italiana, Castelhana, Francesa, & Inglesa. O
mesmo se farâ ainda ao famoso Poeta Francisco Roiz̃
Lobo, que assaz he bem moderno, & conhecidas
suas obras.
E o que mais he de espantar, que não sômente sustentão este parecer (sendo tam mal fundado) senão
que persuadem a muitos, que avendo de compor alhũa cousa seja em Castelhano, & não na Portuguesa, porque a não entendem todos, & assi não
dâ tanto proveito. No que bem mostrão seus animos cheios d' interesse, & não honra da impressão.
Isto mesmo disse o Padre Frei Bernardo de Britto aos, que o persuadião não escrevesse em Português
(as suas Monarquias Lusitanas, & as mais obras,
que tam doutamente escreveo) como elle diz per estas palavras: Como esta opinião era tam mal fundada, nũqua fiz rosto a quẽ ma persuadia, vẽdo q̃ a primeira razão me arguhia de interesseiro em pretender
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gasto da impressaõ; & a segunda de indigno do nome
Português, em têr tàm pouco conhecimento da lingua
propria, que a julgasse por inferior â Castelhana. Sendo tanto pelo contrario, que não ha lingua em Europa (tomâda nos termos, que hoje a vêmos) mais
digna de ser estimada para historia, que a Portuguêsa: pois ella entre as mais he a, que em menos palavras descobres môres conceitos, & a que com menos rodeios, & mais graves termos dâ no ponto da
verdade.
Concluo com dizer, que pois esta he a opinião dos
estranhos, & naturaes, que o melhor entendem, não
deve aver quem o contradiga, suppena de não ser cõtado entre os verdadeiros Portuguêses. Porque por
elles sôs se pode dizer, que tem a melhor, & a mais ditosa lingua (excepta a Latina) de todo o universo:
pois por ella se anunciou, & manifestou a tantas gentes de tam remotas, & estranhas provincias (como
são as da India, Ethiopia, Brasil, & partes d’ Africa) a Fee Catholica, prêgandose o Evangelho pelos
Portuguêses ao mundo todo, penetrando tudo o, que o
mar Oceano cerca, não ficando ilha, que não conheça, & ouça a voz da nação Portuguêsa. E assi podemos accomodar (com muita razão) aos Portu-
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gueses o, que diz o Propheta Rei no Psalmo 18.
In
omnem
terram
exivit
sonus
eorum,
& in fines orbis terræ verba eorum.

LAVS DEO
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