
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Se pretende con este volumen, en el que colaboran varios investigadores espa-
ñoles y portugueses, rendir homenaje a una importante figura de las letras ibéri-
cas, que vivió en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII: 
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos (Torre de Moncorvo, 1670-Salaman-
ca, 1747). El objetivo es ofrecer un recorrido panorámico, en la medida de lo 
posible, por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino, que fue publi-
cada en tres idiomas distintos: castellano, latín y portugués. De esta forma, se 
intenta profundizar en el conocimiento del período de transición entre siglos, 
recuperando para su historia literaria y cultural la figura de uno de sus intérpre-
tes más olvidados.

António Apolinário Lourenço es profesor de literatura en la Universidad de 
Coímbra, donde coordina la sección de Estudios Españoles e integra el Comité 
Ejecutivo del Centro de Literatura Portuguesa (CLP). Es autor o editor de varios 
libros publicados en Portugal, España y Brasil, sobre distintas épocas y autores, 
aunque mayoritariamente dedicados a las literaturas española y portuguesa.

Carlos d’Abreu es doctor en Geografía por la Universidad de Salamanca, poeta, 
arqueólogo, investigador de temas regionales y transfronterizos y colaborador 
del Centro de Literatura Portuguesa (CLP) de la Universidad de Coímbra. 
Profesionalmente es técnico superior del Ministerio de Educación portugués.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de 
literatura y cultura del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández 
de Lizardi, cuenta además con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especial-
mente del teatro hispano-portugués del siglo XVII.
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NOTAS LITERÁRIAS DOS SÉCULOS XVII E XVIII A PARTIR 
DE UM MANUSCRITO INÉDITO MONCORVENSE

Rui Leal Leonardo 
Município de Torre de Moncorvo

Introdução

Em 2009, no âmbito de um trabalho académico, tivemos a possibili-
dade de consultar o inventário da biblioteca particular do Solar de Santo 
António de Torre de Moncorvo, elaborado pelo seu atual proprietário 
António Alberto Coelho de Carvalho e Castro1. Foi possível verificar 
que, no contexto local, é uma biblioteca muito importante, constan-
do de mais de 1500 títulos que abarcam uma grande diversidade de 
áreas do saber, nomeadamente Literatura, Religião, Direito, Filosofia, 
História, Mineração e Metalurgia, Guerra, Agricultura, Medicina, En-
genharia. Contém obras impressas desde o séc. xvi até aos nossos dias, 
constando igualmente de alguns manuscritos.

1  Devemos um agradecimento particular ao Sr. Carvalho e Castro pela sua ge-
nerosidade e amizade em permitir que fosse possível aceder à sua biblioteca e arquivo 
documental, bem como à autorização em dar a conhecer o presente manuscrito. 
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Na altura desta primeira consulta, verificou-se que, entre outros títu-
los relativos a Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos e sua família2, 
com quem os proprietários do solar possuíam parentesco3, existia um 
que, a ser exato o catálogo era muito importante, já que até à data o seu 
conteúdo era desconhecido. A entrada dizia o seguinte: «1327. Panegirico 
a la vida del glorioso S. Juan de Sahagun. Fco. B. M. Vasconcelos»4.

Numa fase ulterior, tivemos a oportunidade de aceder à biblioteca 
presencialmente e consultar em pormenor este volume, verificando que 
se tratava de um manuscrito composto de várias dezenas de poesias e de 
vários autores, escrito por pessoas distintas, constando realmente no iní-
cio, a obra de Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos, supra referida.

Aquando do honroso convite para o Colóquio Internacional «Fran-
cisco Botelho de Morais e Vasconcelos (1670-1747) e as letras ibéricas 
do seu tempo», consideramos que seria a comunicação mais oportuna a 
apresentar, não só pela novidade que traz relativamente à obra deste escri-
tor, como também da produção poética do barroco na península ibérica.

1. O manuscrito: aspetos formais

O manuscrito é composto por um volume encadernado com capa 
em pergaminho com vestígios de inscrições a tinta preta na lombada, 
atualmente ilegíveis. Apresenta as seguintes dimensões: 20,6 cm x 15,4 
cm x 2,7 cm. O estado de conservação do documento é globalmente 
razoável, sendo que a quase totalidade do texto é ainda legível. 

O pergaminho da capa encontra-se rasgado, faltando a parte inferior 
da lombada, tendo igualmente sido alvo de deterioração no canto su-
perior esquerdo da face posterior motivada por roedores. Possui ainda 
parte de uma presilha na face posterior, evidenciando-se vestígios de 
uma segunda presilha, em couro.

No interior é constituído por folhas de papel com as seguintes di-
mensões: 20,2 cm x 15 cm. Atualmente conta com 141 folhas, sendo que 
se pode constatar que faltam diversas folhas ao documento, quer no início, 

2  São os seguintes: Francisco Botello de Moraes Vasconcellos, El Alphonso, 1712; 
Paulo Botelho de Matos, História Genealógica da Casa de Tavora offerecida a Magestade de Dom 
João, Quinto Augusto, e Heroico Rey de Portugal…; Tombo de Morgado de S[anto] Antonio…

3  Nomeadamente António Carvalho Gamboa e seu irmão Luís Camelo de Castro, 
tendo ambos pertencido à Academia dos Unidos da Torre de Moncorvo.

4  António Alberto Coelho de Carvalho e Castro, Catálogo da Biblioteca do Solar de 
Santo António de Torre de Moncorvo, Manuscrito, s/d.
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no meio e particularmente um grande número na parte final. As duas fo-
lhas iniciais e os cadernos finais do documento desapareceram totalmente. 

As folhas em falta do meio do documento foram intencionalmente 
cortadas, faltando pelo menos 53, das quais 2 ainda possuem alguma 
parte da folha. É possível verificar que estas também se encontravam 
escritas, tendo a sua remoção sido intencional, ficando por apurar se terá 
sido o produtor, ou um dos proprietários seguintes.

Infelizmente não é possível apurar com certeza qual o número de 
folhas em falta na parte final do manuscrito, bem como a razão do seu 
desaparecimento, sendo razoável a hipótese de destacamento deste con-
junto do resto da encadernação. 

O texto apresenta-se globalmente bem preservado, sendo que exis-
tem páginas manchadas na parte superior. As últimas 50 folhas apresen-
tam-se levemente destruídas (-1cm), fruto da ação de roedores. 

As primeiras 58 folhas do manuscrito encontram-se numeradas no 
canto superior direito, iniciando atualmente na fl. 3.

O texto apresenta-se escrito com diversos tipos de tinta, porém, apa-
rentemente deve-se à pena de apenas um produtor. Verifica-se igual-
mente que alguns dos poemas apresentam-se parcial ou totalmente ris-
cados e/ou rasurados, e outros com correções e aditamentos. Se para as 
correções e os aditamentos se pode afirmar com segurança se devem ao 
produtor único do documento, o mesmo não acontece para os longos 
períodos riscados.

Aventa-se a hipótese que, quer para os poemas rasurados, como para 
os que foram obliterados através do corte das folhas, se tenha praticado 
a censura por parte dos proprietários posteriores devido ao conteúdo 
polémico ou escandaloso de algumas das composições, particularmente 
as satíricas.

2. O conteúdo

O manuscrito que ora se apresenta é uma miscelânea, ou caderno 
de apontamentos, composto atualmente por 128 poemas ou obras em 
verso. Como já tivemos oportunidade de referir, algumas das obras não 
se encontram completas por três razões principais:

1. Desaparecimento de parte do documento fruto do seu manusea-
mento e da falta de conservação do mesmo;

2. Corte intencional de páginas do documento;
3. Rasuras parciais e totais.
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O manuscrito encontra-se escrito maioritariamente em português, 
existindo porém algumas obras em castelhano.

2.1. Formas poéticas

No que concerne às formas poéticas existentes no documento, foram 
possíveis apurar as seguintes: sonetos, oitavas, décimas, epílogos, quadras, 
epigramas, romances, sainetes, verso livre, motes e glosas. Se é certo que 
existe uma grande variedade de formas, também é correto afirmar que 
as formas mais recorrentes são os sonetos (36 poemas), as décimas (30 
poemas), e os romances (20 poemas). Por outro lado, as formas poéticas 
mais extensas são as constituídas por oitavas.

2.2. Temas

Um outro aspeto importante a considerar são as temáticas presentes 
no documento. O tema mais recorrente é o amor, dominando clara-
mente todo o manuscrito. Verifica-se a existência de poemas a damas 
que estão em reclusão, quer em conventos, como em recolhimentos 
—Outavas feitas a D. Maria da Gama perguntando-lhe certo amigo qual das 
cinco que estavão na grade era o seu empenho, e a mais fermosa; Romançe feito 
à Sra. D. Luiza de Mello, Religiosa no Convento da Ribeira, fingindo lágrimas 
em hua despedida, de hua rayva suposta da soberania—; mas também casos 
de amor impossível e de amor perdido —Soneto 3 que o Senhor Conde 
de Mesquitela D. Rodrigo de Castro mandou fazer a hua Dama que lhe fugio 
para outro amante—; e casos de amor platónico ou de simples galanteria 
—Soneto a hua Dama que se não deixava ver, Soneto a hua Dama dormindo. 
São também recorrentes os poemas que retratam damas —Retrato a hua 
Dama digna de se retratar, Soneto falando com hum retrato de hua Dama—, 
aludindo aos olhos —Soneto a huns olhos negros—, ou aos cabelos —So-
neto a hua trança de cabelos louros. 

O tema da despedida e da ausência está igualmente presente —Letra 
a hua despedida; Romance a hua dama despedindoçe em hum dia que chovia 
muito, Hum amante que quando comessava a lograr favores da sua Dama foi 
fersozo auzentarse. Soneto.

Existem igualmente alguns textos poéticos que têm um pendor hu-
morístico, satírico, jocoso ou burlesco. São o caso de: Satira. A armada de 
Portugal, sobre a jornada que fes a Saboya; A hum sujeito chamado fulano Ra-
boxo de idade de 80 anos que intentou deflorar hua moça de 13, Ao Chafariz 
do Reçio que está doente de pedra.
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No manuscrito encontram-se ainda poemas cujo tema é elogioso 
—A Jorge Henriques Morão, Covilhanense a hum livro que compos, intitulado 
Regimento Politico del Hombre; Decima a Manuel de Niz a hum Sermão de 
Santo António de tarde; Romançe feito ao Senhor Arçebispo D. Luis de Sou-
sa—; ou funesto —Epitafio en la muerte de la Serenissima reyna de Portugal 
Donna Maria Sophia Isabel de Neoburg; Mote á morte de D. Arcangela Borges, 
filha de Simão Borges de Castro—; e ainda religioso —Hum pecador arre-
pendido falando com hum Christo na Crus. Soneto.

Verifica-se que em alguns poemas ou composições a atribuição não 
é fácil de classificar, quer porque podem ser uma mescla de temáticas 
ou não se enquadram nas temáticas já referidas —Soneto. A não se dar 
asumpto, dando-se asumpto— tratando-se por vezes de temas do quotidia-
no —Petição feita a Joane Mendes de Vasconcelos Governador das Armas na 
Provincia de Tras os Montes no anno de 1657 na Campanha do Minho para 
lhe pedir licença que deo, não a dando a ninguém.

2.3. Personagens 

Para se compreender o manuscrito que agora se apresenta é impor-
tante referir as personagens que figuram nas várias composições poéti-
cas, não só como forma de tentar balizar cronologicamente as mesmas, 
como também para tentar descortinar a sua autoria nos casos em que 
esta é omissa. Ora se este manuscrito é extremamente parco em nos dar 
informações autorais e cronológicas, como a seguir se verá, é riquíssimo 
em personagens, que servem para obter algumas conclusões importan-
tes. Deixando de parte as personagens imaginárias, mitológicas e não 
diretamente definidas, podem-se agrupar as restantes em três grupos:

1. Personalidades de importância nacional, e por vezes supranacio-
nal : São João de Sahagún (1419-1479); Rainha Maria Sofia Isabel de 
Neoburg (1666-1699); Jorge Henriques Morão5; D. Rodrigo de Castro, 
1.º Conde de Mesquitela (?-1662); Neutel de Castro, 2.º Conde de 
Mesquitela (c. 1635-1674)6; D. Francisco de Castro, 16.º Almirante de 
Portugal (c. 1650-1693); D. Luís de Sousa (1637-1690), Bispo de Lame-
go e Arcebispo de Braga; Joane Mendes de Vasconcelos, Governador das 
Armas de Trás os Montes nas Guerras da Restauração; Luísa Bernarda 

5  Moran, Regimiento politico del Hombre…
6  Assassinou o 1.º Conde da Ponte, e fugiu para Espanha em 1667. A sua mulher D. 

Maria Nazaré Noronha casou posteriormente com um filho do 1.º Marquês de Minas.
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de Menezes (c. 1650-1737), filha do 1.º Marquês de Minas (1670) e 3.º 
Conde do Prado; Condessa de Vila Verde e sobrinho Sebastião; D. Maria 
de Lima; D. Antónia Portocarrero, Freira em Salamanca; Luísa de Melo, 
religiosa no Convento da Ribeira; Fr. Jerónimo de Baía (1620-1688), 
poeta; D. Francisco de Sousa, possivelmente o 1.º Marquês de Minas (c. 
1610-1674); Duque de Anjou7.

2. Personagens de relevância local e regional: Manuel de Sampaio, 
Senhor de Vila Flor e Alcaide-Mor de Torre de Moncorvo; Francisco 
Botelho de Morais (1646-1719); Arcângela Borges, filha de Simão Bor-
ges de Castro, Morgado de Mendel (viveu no séc. xvii); Padre António 
Moreno, de Valverde; Paulo de Castro Pereira8; Diogo Pinto Pereira, de 
Vila Real e cura do Larinho; Diogo Monteiro de Azevedo, António 
Monteiro de Morais, D. Maria da Gama, António Bandeira.

3. Personagens não identificadas: Manuel de Niz, Padre; Fr. Vicente; 
Abade de Alfândega; Serafina.

Como se vê são mais de trinta os indivíduos que figuram no ma-
nuscrito, sendo que alguns estão presentes em mais do que um poema, 
o que poderá indicar a proximidade dos autores com os mesmos. Verifi-
ca-se a existência de um número considerável de senhoras, que servem 
muitas vezes de mote para os poemas com a temática do amor. Da 
mesma forma, existem alguns religiosos seculares e regulares, servindo 
de tema para obras honoríficas e elogiosas, mas igualmente satíricas. Por 
outro lado, está presente a grande aristocracia, em particular a família 
dos Marqueses de Minas, dos Condes da Mesquitela e a dos Condes  
de Vila Verde.

2.4. Autores

Um aspeto curioso e ao mesmo tempo frustrante neste manuscrito 
é verificar que na grande maioria das composições não se encontra 
assinalada a sua autoria. Numa abordagem inicial esta circunstância le-
var-nos-ia a supor que os que não apresentam indicação de autoria, 
seriam da pena do produtor. Porém, após uma observação mais atenta,  

7  De acordo com o conteúdo do poema, deve tratar-se de Filipe V de Espanha, que 
em 1724 abdicou a favor do filho, tendo nesse mesmo ano reassumido o trono quando 
Luís I morre com varíola.

8  Homem Nobre de Torre de Moncorvo. Foi vereador da Câmara, e edificou a 
Capela de S. Paulo, em 1649.
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verifica-se que não deverá ser esse o caso. Será necessário efetuar um es-
tudo mais aprofundado cruzando vários tipos de informação, nomeada-
mente no que refere à estilística, às formas, ao conteúdo, à ordenação no 
manuscrito, mas também à comparação de outras obras contemporâneas 
nacionais e espanholas, publicadas e inéditas, para se poder ter uma visão 
mais ampla e ser mais plausível a atribuição da autoria de certos textos. 

Assim, no momento, pode ser indicada a autoria de oito obras, per-
tencentes a cinco autores: Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos, 
João Baptista da Ponte, Luís Botelho, Francisco de Quevedo Villegas e 
Francisco de Sá Goes.

O texto de Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos (1670-1747) 
que, por sinal, inicia o manuscrito, como já se teve ocasião de referir, é 
um Panegírico dedicado a S. João de Sahagún por ocasião da sua ca-
nonização em 1690: Panegirico a la vida del glorioso San Juan de Sahagun, 
conpuesto por Fran[cis]co Bott[ello] de Moraes y Vasc[oncell]os en la ocasion de 
su Canonizaccion, en La Ciudad de Salamanca.

Em toda a bibliografia dedicada ao autor moncorvense, considera-se 
ser esta a sua primeira obra conhecida, composta ainda quando seria 
um jovem de 20 ou 21 anos. Porém, na sua bibliografia o título é li-
geiramente diferente, surgindo registado como Poema en loor de S. Juan 
de Sahagun en la fiesta que le hizieram en su canonizacion9. Diogo Barbosa 
Machado, em 1759, já o refere como sendo composto de 80 oitavas10, e 
iniciando com «No yà del Pindo inspiracion sonora», exatamente como 
se encontra no manuscrito. À exceção destas linhas introdutórias, não 
temos conhecimento que a referida obra de Botelho tenha sido publi-
cada, nem mesmo que haja outro exemplar desta obra, como acontece 
com outras do escritor. No manuscrito agora abordado a segunda e a 
quarta oitava encontram-se parcialmente incompletas, assim como fal-
tam a estrofes 17 e 18, dado que foram riscadas, tendo sido colada uma 
folha sobre as mesmas, que foi entretanto rasgada. É provável que através 
de meios tecnológicos seja possível recuperar o texto riscado, de forma 
a ficar completa a composição11. Como se referiu, o texto é constituído 

9  Machado, Bibliotheca Luzitana… tomo IV, p. 128. Garcia Peres, Catalogo 
Razonado…, p. 61; Porcar Bataller, 2013, p. 38, n. CXI; Abreu, 2015, p. 81.

10  Machado, Bibliotheca Luzitana…, tomo IV, p. 128.
11  Considerou-se a possibilidade publicar em anexo a transcrição do Panegirico…, 

ainda que não esteja completo, já que é a única versão conhecida até à data desta obra. 
Porém tal não foi viável dadas as condicionantes de espaço.
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por 80 oitavas, exclusivamente em castelhano. Não é apontada a data da 
composição, mas é atribuível aos anos de 1690-169112. Já para o local 
da sua produção, o próprio título no-lo indica, a cidade de Salamanca. 
Sabendo-se a data aproximada e o local de produção desta obra, não é 
de excluir que a mesma tenha sido composta por Botelho de Morais, 
como estudante da Universidad de Salamanca, e no quadro do concurso 
literário organizado por esta instituição aquando dos festejos da cano-
nização do Santo13.

A obra de João Baptista da Ponte (1677-1741), presente no ma-
nuscrito é Queyxas da Fermosura contra as tiranias da parca, executada em 
o Coração de Portugal, por meyo da morte de sua Serenissima Raynha a Se-
nhora Donna Maria Sophia Isabel de Neoburg tiradas do soneto oytenta e tres 
da primeira parte das rimas de Luis de Camoens… Esta é uma transcrição 
fiel da obra publicada em Lisboa, por Manoel Lopes Ferreira, em 1699, 
já referida por Diogo Barbosa Machado. É conhecida a sua biografia, 
sendo relevante aqui acentuar que o autor foi juiz dos órfãos da vila de 
Freixo de Espada à Cinta14, pois pode existir uma relação próxima entre 
este autor e o produtor do manuscrito. 

No manuscrito existem igualmente quatro sonetos de Luís Botelho 
de Magalhães. Os quatro sonetos estão numerados, sendo antecedidos 
por um título rasurado de que percebe «alguas obras de Luis Botelho 
de Magalhais, a diverços asumptos», seguido de um título com tinta 
diferente «Obras de Luis B[otelh]o». Seguem-se a este título os sonetos:

1. Soneto feito ao livro genealógico da casa de Manoel de Sampayo, Senhor 
de Villa Flor, feito por Francisco Botelho de Moraes;

Soneto 2 a huma freira que quebrou com seo amante sem cauza por falar 
com hum judeo;

Soneto 3 que o Senhor Conde de Mesquitela D. Rodrigo de Castro mandou 
fazer a hua Dama que lhe fugio para outro amante;

Soneto 4 ao Nascimento de dois filhos gemios que teve D. Francisco de Cas-
tro Almirante de Protugal (sic), Sobrinho do Senhor Cardeal.

12  A canonização deste santo ocorreu em Roma, em 16 de Outubro de 1690. As 
festas celebradas em sua homenagem iniciaram-se a partir de 24 de Dezembro de 1691 
e prolongaram-se pelo ano de 1691. Cf. Fernandéz de Sevilla 2008, pp. 1053-1080.

13  Para este assunto veja-se Campos y Fernandéz de Sevilla, 2015, pp. 395-430.
14  Machado, Bibliotheca Luzitana…, tomo II, 1747, p. 601-602; CEIA, 2010, p. 35.
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Sabe-se, nomeadamente por Diogo Barbosa Machado15, que Luís 
Botelho de Magalhães era natural da vila de Torre de Moncorvo, filho 
de Luís Botelho de Sequeira e Luísa Ferreira de Sá, administradora do 
Morgado da Terrincha. O mesmo autor refere que «foy muito inclinado 
à Poesia compondo muitos versos serios e jocosos». Sobre a vida deste é 
uma refira-se como importante fonte de informação, o seu processo de 
habilitação para Familiar de Santo Ofício da Inquisição de Coimbra16. 
Nele além das informações genealógicas, são dadas informações sobre 
a sua vida e conduta moral. É importante o testemunho do Inquiridor 
António Rebelo do Amaral, particularmente quando refere: «A pessoa 
de Luis Botelho de Magalhães conheço tão bem […] tenho todas as 
notícias de sua vida, costumes, e procedimentos, que todos são indignos 
da nobreza em que nasceu, e se esta sua diligencia fora só para cons-
tar de sua qualidade, ou de Cavaleiro Poeta, ou Bombo e Trovão de 
uma comédia lhe sucedera nela muito bem porque são notórias estas  
suas qualidades»17.

Carlos d’ Abreu identifica este como o possível tio que levou Fran-
cisco Botelho de Morais e Vasconcelos para Madrid18, situação que está 
ainda por confirmar. Pelos sonetos do manuscrito cuja autoria é incon-
testavelmente sua, verifica-se que Luís Botelho de Magalhães tem gran-
de proximidade com o pai de Francisco Botelho de Morais e Vasconce-
los, já que lhe dedica um soneto à sua obra maior, que é a História da 
Casa de Sampaio19. Verifica-se igualmente que o autor mantém relações 
próximas com Rodrigo de Castro, Conde de Mesquitela (?-1662), go-
vernador de armas da Província de Trás-os-Montes nas guerras da Res-
tauração, e casado com uma irmã do 1.º Marquês de Minas; assim como 
com D. Francisco de Castro (c. 1650-1693), 16.º Almirante de Portugal, 
e sobrinho materno do Cardeal D. Veríssimo de Lencastre (1615-1692), 
Arcebispo de Braga e Inquisidor Geral do Reino.

Pelo cruzamento da informação contida nestes quatros sonetos, com 
outros poemas do manuscrito, não é inverosímil que hajam bastantes 
mais deste autor.

15  Machado, Bibliotheca Luzitana…, tomo. 3, p. 64. 
16  ANTT, TSO, CG, A, 008, 001, 17105 - Diligência de Habilitação de Luís 

Botelho de Magalhães.
17  ANTT, TSO, CG, A, 008, 001, 17105 - Diligência de Habilitação de Luís 

Botelho de Magalhães, img. 0079
18  Abreu, 2003, p. 114.
19  Machado, Bibliotheca Luzitana…, tomo 2, p. 119.



RUI LEAL LEONARDO128

O quarto autor presente no manuscrito dispensa apresentação, já que 
é um dos nomes maiores da literatura de Espanha, Francisco de Queve-
do Villegas (1580-1645). No manuscrito é transcrita a sua obra satírica 
e incompleta Poema Heroico de las necedades y locuras de Orlando dirigi-
do al Hombre mas maldito del Mundo por D. Francisco de Quevedo Villegas, 
Cavallero del Habito de Santiago, y Señor de Villa de Juan-Abad. Impresso em 
Brusselas, en la tercera parte dirigido al Marques de Caraçena. Esta composta por 
estrofes em oitava, encontra-se dividida em três cantos, a primeira com 
123 oitavas, a segunda com 90 oitavas, e a última com 1 oitava. O texto 
segue, com ligeiras alterações, o texto publicado em 178220.

Por fim, existe ainda uma glosa de Francisco de Sá Goes, intitulada 
Intento fazer meo gosto, inda q[ue] me custe a vida. Até à data não conse-
guimos apurar nada sobre o autor ou a sua obra, apesar de que existiu a 
família Sá Góis, em Torre de Moncorvo, nos sécs. xvii e xviii.

2.5. O produtor

Após uma análise detalhada do documento, verificou-se que o nome 
do produtor e primeiro possuidor não surge explícito em nenhum lu-
gar. A conclusão de que a escrita se deve apenas a um produtor deve-se 
ao tipo de letra que compõe o manuscrito, que consideramos ser da 
mesma pessoa, apesar das seguintes circunstâncias: 1) existirem pelo me-
nos, dois tipos de tinta no documento; 2) A letra não ser totalmente uni-
forme, acontecendo que na primeira parte do mesmo é mais cuidada, 
e com menos rasuras, relativamente ao que acontece na segunda parte. 
Porém o tipo de letra é sempre o mesmo, havendo somente variações 
no tamanho da letra, e por vezes na orientação das mesmas, indicando 
haver maior rapidez na sua inscrição no documento.

Dando como facto que existe somente um produtor, levanta-se a 
questão da sua identidade. Apesar de não termos qualquer prova conclu-
dente, já que a caligrafia não nos é conhecida, suspeitamos que se deverá 
tratar de alguém que residiu em Torre de Moncorvo, entre os finais do 
séc. xvii e primeira metade do séc. xviii. Esta suposição explica-se pelos 
seguintes motivos:

1. Alguns poemas encontram-se direta ou indiretamente relaciona-
dos com esta vila transmontana não só pelos autores identificados, mas 

20  Quevedo, Poema Heroico de las necedades y locuras de Orlando dirigido al Hombre mas 
maldito del Mundo.
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também pelo conteúdo das composições, quer no que concerne a luga-
res próximos, além da vila de Torre de Moncorvo e do Campo da Cor-
redoura, o Larinho21, a Lousa22, Alfândega da Fé23, Valverde24, a província 
Trás-os-Montes, como às personagens, já anteriormente referidas.

2. O facto de o manuscrito estar depositado na biblioteca de um, 
senão o principal solar de Torre de Moncorvo, que ainda se mantém na 
posse e habitado pela mesma família desde a sua construção.

Atentando na última justificação poder-se-ia supor que o manus-
crito seria da lavra de um dos administradores do Morgado de Santo 
António, no séc. xvii/xviii, nomeadamente António de Carvalho Gam-
boa, ou o seu irmão e herdeiro Luís Camelo de Castro, os quais foram 
membros da Academia dos Unidos; ou também do seu tio o Licenciado 
António Camelo Borges. Porém, os atuais proprietários são igualmente 
descendentes de Lourenço Carneiro de Vasconcelos, cunhado de Fran-
cisco Botelho de Morais e Vasconcelos e de Paulo Botelho de Morais, 
que é sabido ter sido o depositário das obras do seu sogro, Francisco 
Botelho de Morais. Além disso, a biblioteca do solar de Santo António 
possui igualmente a primeira parte da obra maior de Paulo Botelho de 
Morais, além de outras relacionadas com a família materna deste, a qual 
terá sido adquirida por herança, através da forma acima referida. Assim, 
fica para já por esclarecer a identidade do produtor. 

2.6. Cronologia

Uma questão de grande relevância para o estudo deste tipo de ma-
nuscritos é geralmente a sua atribuição cronológica, quer da sua produ-
ção, como da data de composição. No caso vertente, a tarefa torna-se 
algo complexa para ambos os casos. À exceção da obra de João Baptista 
da Ponte, nenhuma outra se encontra datada no manuscrito. As restantes 
obras com identificação de autor podem ser atribuídas por aproximação 
—caso de Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos— ou por estudos 
entretanto desenvolvidos —caso de Quevedo.

Assim, como datar o manuscrito e as composições? Este terá de ser 
um trabalho necessariamente longo, em que o conteúdo dos poemas 

21  Freguesia do concelho de Torre de Moncorvo.
22  Freguesia do concelho de Torre de Moncorvo.
23  Concelho do distrito de Bragança, limítrofe ao de Torre de Moncorvo.
24  Freguesia do concelho de Alfândega da Fé.
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detém um papel preponderante. O que no momento podemos afirmar 
com segurança é que as composições serão na grande maioria ainda do 
séc. xvii, surgindo algumas já do primeiro quartel do séc. xviii. No que 
se refere à data em que o produtor escreveu este manuscrito, é seguro 
afirmar que não o foi num momento único, mas que se prolongou por 
um certo período de tempo. Esta afirmação justifica-se por dois moti-
vos: o tipo de tinta utilizada e a forma de escrita do mesmo, como já se 
teve ocasião de verificar.

3. Notas finais

O manuscrito que acabamos apresentar, de forma necessariamente 
sucinta, traz para o meio científico e literário, três aspetos de relevo: 
novidade, questões e perspetivas de investigação.

As novidades são essencialmente os textos inéditos nele contidos, a 
começar pela obra de Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos, e pro-
logando-se por numerosos poemas do barroco literário português. Sim, 
porque apesar de existirem no manuscrito obras de Quevedo, cremos 
sinceramente que as restantes composições se devem a autores nacio-
nais. Além disso, a novidade é o próprio manuscrito, pelo menos para a 
história literária local, já que são raros os manuscritos e obras impressas 
deste período.

O segundo aspeto são as numerosas questões que este manuscrito 
levanta, e ainda sem resposta. Vejamos algumas: Quem é o produtor do 
manuscrito? Quem são os autores não identificados? Serão autores lo-
cais? Qual a datação concreta do manuscrito? E a datação concreta dos 
conteúdos? E será que Academia dos Unidos, criada por iniciativa de 
Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos, surge de um quase deserto 
literário, ou ao invés a vila de Torre de Moncorvo possuía uma dinâmica 
mais intensa nas décadas anteriores? Sabendo que a biblioteca de onde 
se encontra este manuscrito é a única de um solar ainda habitado e 
bem preservado, e que contém ainda obras valiosas e alguns manuscritos 
únicos, qual foi a dimensão do volume documental e literário que se 
perdeu para sempre na região? E o que é que ainda restará disperso, quer 
em arquivos e bibliotecas públicas e particulares? Para estas questões, 
como se viu, teremos por vezes respostas parciais, e para outras não há 
para já resposta. Cumpre registar que esta é uma primeira abordagem a 
este manuscrito, sendo que uma análise mais substancial e as contribui-
ções de especialistas deste período poderão trazer luzes para a solução 
de algumas das questões enunciadas.
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Por outro lado, estas e outras questões levam-nos ao terceiro ponto —
as perspetivas de investigação. Em primeiro lugar, existe ainda um grande 
e exaustivo trabalho de recolha e inventariação de fontes de informação 
que se torna cada vez mais premente, particularmente devido à degra-
dação da maior parte das casas senhoriais do interior e paradoxalmente 
com as iniciativas de recuperação das mesmas, que raramente têm em 
consideração o seu recheio, e neste particular o seu património literário. 
Igualmente, torna-se importante, ainda que de forma sumária, a publica-
ção ou digitalização de fontes manuscritas ainda inéditas depositadas quer 
em instituições como também em locais de domínio privado. É certo que 
têm sido dados passos importantes, mas a situação é ainda notoriamente 
deficitária. Pela nossa parte contamos a breve prazo publicar ainda que 
seja de forma eletrónica e sem os meios necessários, os manuscritos, entre 
os quais se inclui o presente, que tivemos o privilégio de consultar.

Em suma, existe ainda um grande e urgente trabalho a fazer para se 
conhecer melhor a produção literária nacional, o qual terá necessaria-
mente de passar pelo contexto académico, mas também pelo incentivo, 
colaboração e envolvência da sociedade civil, em particular dos inves-
tigadores amadores. Será também relevante que prossigam os encon-
tros científicos onde os investigadores devem dar conta dos resultados  
de investigação. 
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Se pretende con este volumen, en el que colaboran varios investigadores espa-
ñoles y portugueses, rendir homenaje a una importante figura de las letras ibéri-
cas, que vivió en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII: 
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos (Torre de Moncorvo, 1670-Salaman-
ca, 1747). El objetivo es ofrecer un recorrido panorámico, en la medida de lo 
posible, por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino, que fue publi-
cada en tres idiomas distintos: castellano, latín y portugués. De esta forma, se 
intenta profundizar en el conocimiento del período de transición entre siglos, 
recuperando para su historia literaria y cultural la figura de uno de sus intérpre-
tes más olvidados.
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