Projeto “Sebástica manuscrita:
catálogo e edições digitais de textos historiográficos portugueses dos séculos XVI e XVII”

CATÁLOGO TEMÁTICO DE TEXTOS HISTORIOGRÁFICOS SOBRE D. SEBASTIÃO
(SÉCULOS XVI e XVII)
Tradições manuscritas
Bibliotecas portuguesas
O catálogo que aqui apresentamos ao público contém dados relativos às tradições manuscritas de um
conjunto de textos historiográficos sobre D. Sebastião redigidos em português entre o final do século
XVI e as primeiras décadas do século XVII.
Trata-se do resultado prévio de um projeto mais abrangente, que visa preencher uma lacuna no
que diz respeito ao estudo dos textos historiográficos dos séculos XVI e XVII dedicados ao reinado de D.
Sebastião. Partimos da constatação de que estes textos têm sido encarados, quase exclusivamente, como
materiais para o estudo de outras temáticas, mais do que objeto específico de análise sob o ponto de vista
literário, historiográfico ou linguístico. Consequentemente, faltam ainda instrumentos básicos como um
elenco de textos e respetivas edições e/ou manuscritos, vários textos permanecem inéditos e quase todos
os que chegaram a ser editados foram-no sem que se houvesse recorrido a processos modernos de crítica
textual.
O projeto “Sebástica manuscrita: catálogo e edições digitais de textos historiográficos
portugueses dos séculos XVI e XVII” tem como objetivo final a construção de um website em que
estejam reunidos e sistematizados os dados relativos às tradições manuscritas dos textos historiográficos
sobre D. Sebastião redigidos em português por contemporâneos do rei, juntamente com edições
filológicas digitais linguisticamente anotadas destes textos. O armazenamento dos dados dará origem a
um catálogo digital, visualizável em formato de grafo. As edições servirão de fontes para estudos de
história da língua, sendo também úteis para historiadores e outros estudiosos da cultura portuguesa.
Consideraremos os textos manuscritos que se enquadrem na tipologia mencionada, quer se encontrem
em bibliotecas nacionais ou internacionais.
Neste momento, disponibilizamos ao público a catalogação preliminar dos testemunhos
identificados em acervos portugueses: em Lisboa, a Biblioteca Nacional de Portugal, da Ajuda, da
Academia das Ciências de Lisboa e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo; no Porto, a Biblioteca
Municipal; em Évora, a Biblioteca Pública, em Coimbra, a Biblioteca Geral da Universidade e, em Viseu,
a Biblioteca Municipal. Salientamos tratar-se de uma versão em constante atualização, padronização e
correção, de acordo com o andamento das nossas investigações.
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Legenda
Nome do autor, quando conhecido
Data de redação, quando possível
Identificação do núcleo textual
Testemunhos
Local de guarda e cota de identificação
Título, conforme reportado no manuscrito, ou atribuído
Data de cópia
Descrição sumária de aspectos codicológicos; organização do conteúdo.
Menção relativa aos formatos disponíveis para consulta (microfilme, digitalização, etc), juntamente com
a r espetiva cota.
Bibliografia e eventuais edições

Nota: Os dados entre [] foram conjeturados ou, no caso de títulos, atribuídos. Os dados que ainda
precisam ser verificados são precedidos por um ponto de interrogação.

Lista de abreviaturas utilizadas no catálogo
ACL - Academia das Ciências de Lisboa
ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo
BA - Biblioteca da Ajuda
BGUC - Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra
BNE - Biblioteca Nacional de Espanha
BNP - Biblioteca Nacional de Portugal
BMP - Biblioteca Municipal do Porto
BPE - Biblioteca Pública de Évora
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