
EDIÇÃO E PROPRIEDADE

COLÓQUIO/Letras

ISSN: 0010-1451 - Página principal / Homepage: https://coloquio.gulbenkian.pt

[Recensão crítica a 'Os Livros de Cavalarias Portugueses
dos Séculos XVI-XVII', de Aurelio Vargas Díaz-Toledo]

Margarida Santos Alpalhão

Para citar este documento / To cite this document:

Margarida Santos Alpalhão, "[Recensão crítica a 'Os Livros de Cavalarias Portugueses dos
Séculos XVI-XVII', de Aurelio Vargas Díaz-Toledo]", Colóquio/Letras, n.º 182, Jan. 2013,
p. 264-265.



264

rett: o do dândi que usaria a sociedade 
apenas como palco das suas exibições; e 
o do Garrett conservador, afinal incapaz 
de se manter coerente em relação aos 
princípios por que se tinha batido. A cor-
respondência agora reunida vem efectiva-
mente rectificar estas imagens simplistas, 
evitando aliás a sobreposição entre elas 
e figuras ficcionais da produção literária 
garrettiana. O Garrett que emerge parece-
-me concentrar-se em alguns conceitos 
centrais: liberdade e tolerância.

Quanto à apreciação do valor do epis-
tolário familiar de Garrett, e depois de 
recordar que a separação física da família, 
dividida entre Lisboa, o Porto e Angra, 
apenas é colmatada pela troca de cartas, 
comenta Sérgio Nazar:

Era, portanto, através das cartas que se 
aproximavam, com as notícias dos nasci-
mentos, casamentos, doenças e mortes. 
Por cartas eram tratados os inventários, 
as heranças, o encaminhamento afectivo e 
profissional dos mais jovens. Mas não era 
apenas a aspectos mais objectivos da vida 
que as cartas vinham dar resposta. Escre-
vendo-as, também cada um pensava o seu 
tempo e repensava-se a si próprio. A carta 
trazia um desabafo de momento; e por ve-
zes abria maior espaço à reflexão sobre dra-
mas pungentes que os burgueses, de forma 
geral, queriam entender, controlar, repri-
mir ou ultrapassar. Era o meio mais propí-
cio à consolação das grandes dores de um 
mundo construído sobre a renúncia. Ainda 
assim, muitas coisas não podiam ser escri-
tas, embora — não nos enganemos — nem 
sempre fossem absolutamente proibidas. 
Cartas, sobretudo no século XIX, mostram-
-nos muitas vezes facetas que a vida e a lite-
ratura envernizaram. (p. 55)

Sérgio Nazar dá-nos uma edição exem-
plar desta correspondência, do ponto de 
vista do estabelecimento da edição, bem 

como da forma como ela contribui para 
a compreensão de Garrett escritor. Desta 
perspectiva, é de acentuar o modo como 
este volume responde aos critérios maio-
res estabelecidos para a edição crítica das 
obras de Almeida Garrett, em boa hora em 
curso de publicação pela Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda. Trata-se de um traba-
lho de enorme mérito e a meu ver de reper-
cussões ainda imprevisíveis para a nossa 
história literária e cultural do século XIX.

Helena Carvalhão Buescu

[A Autora segue a antiga ortografia.]

ensaio

aurelio Vargas díaz-toledo

OS LIVROS DE CAVALARIAS 
PORTUGUESES DOS SÉCULOS 
XVI‑XVIII
Lisboa, Pearlbooks / 2012

O investigador espanhol que se tem de-
dicado ao assunto que dá título à obra 
em análise — os livros de cavalarias por-
tugueses — traz-nos uma visão alargada 
de um património literário que, no nosso 
país, pouco se tem valorizado, e se chegou 
a desvalorizar, colmatando «uma lacu-
na» (p. 12) que o autor bem identifica.

Na senda de alguns artigos e de uma 
dissertação de doutoramento sobre a ma-
téria, Aurelio Vargas apresenta-nos, ago-
ra, um vasto conjunto de informação in-
contornável para qualquer curioso, e para 
todo o estudioso avisado, sobre o género 
ficcional em apreço.

Assumidamente desigual (do total de 
páginas, o primeiro quarto dedica-se 
às obras impressas e os três últimos às 
obras manuscritas), a divisão interna da 
obra reflete não apenas o campo de tra-
balho privilegiado pelo autor, mas ainda 
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a quantidade de fontes que dão forma ao 
corpus manuscrito dos livros de cavalarias 
portugueses, entre os quais encontram 
lugar, também, os «intercalados» em 
outras obras (p. 161 ss.) e os «perdidos» 
(p. 168 ss.).

Os primeiros livros de cavalarias por-
tugueses (ou romances de cavalarias, 
como alguns críticos preferem) radicam 
na matriz ibérica que ganhou assinalável 
expressão com o quatrocentista Amadis 
de Gaula (impresso pela primeira vez, na 
versão de Luis Rodríguez Montalvo, em 
1508) e apresentam como antepassados, 
com diferentes graus de parentesco, obras 
medievais da Matéria de Bretanha ou Ar-
turiana. A multiplicidade de obras que 
constituem o corpus vai depois evoluir, 
ao gosto das várias épocas que percorre, 
sujeita a contrariedades de índole diver-
sa, designadamente a censura, os custos 
de impressão, a autoria nem sempre as-
sumida ou mesmo os factos da história 
portuguesa do século XVI, por exemplo. 
Eis o que nos transmite a obra de Aurelio 
Vargas, que não descura a apresentação 
dos textos, com resumos, enquanto meio 
de divulgar o conteúdo dos mesmos. De 
permeio, o autor faz uma breve referên-
cia ao maravilhoso, presente nos livros 
de cavalarias portugueses impressos, sa-
lientando ainda o cunho apologético de 
alguns deles (até há pouco, a linha crítica 
mais versada pelos Estudos Portugueses). 
De igual modo, agrupa os testemunhos 
de cada texto manuscrito, apresentando-
-os sob título resumido — ao contrário 
da prática coeva, o título de muitas destas 
obras era longo e laudatório — e justifica 
a atribuição de autoria a vários, apoiando-
-se em documentação variada e extensa 
investigação.

Complementando esta profusa identifi-
cação e inventariação de fontes (impressas 
e manuscritas), encontramos uma biblio-
grafia bem organizada, ainda quando, de 

acordo com o intuito que percorre o res-
tante material, falha de vários trabalhos 
de autores portugueses (Isabel Almeida 
e Rosário Santana Paixão, por exemplo).

Não sendo, na essência, uma obra crí-
tica, este livro é um instrumento fun-
damental para todos quantos desejem 
conhecer este património literário portu-
guês ou pretendam dedicar-se ao estudo 
do assunto que versa. A sua vertente com-
pilatória servirá inclusive de guia para os 
iniciados no género. Trata-se, pois, de 
uma obra que presta um excelente serviço 
à Literatura e à Cultura Portuguesas.

Margarida Santos Alpalhão

Maria Vitalina leal de Matos

CAMõES: SENTIDO E 
DESCONCERTO
coimbra, centro Interuniversitário de Estudos 

camonianos / 2011

Camões: Sentido e Desconcerto, compila-
ção de diversos artigos escritos ao longo 
de cerca de 40 anos (texto mais antigo, 
de 1972; texto mais recente, de 2011 — 
cf. «Proveniência dos Estudos», p. 263), 
desdobra-se, estruturalmente, em três pla-
nos diferenciados, unidos e vinculados à 
permanente paixão camoniana de Maria 
Vitalina Leal de Matos, cujas investiga-
ções se repartem com idêntica paixão pelo 
horizonte estético da poesia de Fernando 
Pessoa. O primeiro é constituído pelo tex-
to teórico inicial do livro, «Que Farei com 
Este Poema? (Autobiografia Camonísti-
ca)»; o segundo, pelo conjunto de artigos 
inseridos entre a p. 25 («Auto-Retrato de 
Camões: O Soneto ‘O dia em que eu nas-
ci’») e a p. 81 («O Tempo na Poesia Ca-
moniana»), bem como os textos situados 
entre «O Mar em Camões» (p. 135 ss.) e 
«Lirismo e Conhecimento em Camões» 
(p. 195 ss.), acrescido do artigo «Os Valo-


