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apresentação da exposição ‘Uma coisa útil, um livro 
popular’. Almeida Garrett e o Romanceiro

(Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 22-6-2017)1

Ofélia Paiva Monteiro 

CLP / Universidade de Coimbra

RESUMO

Um conjunto bastante significativo de manuscritos autógrafos de Almeida Garrett rela-
tivos ao Romanceiro foi identificado em 2004 e, posteriormente, adquirido pelo Estado 
Português. Referimo-nos à Coleção Futscher Pereira, que se encontra, hoje, ao cuidado da 
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Pela primeira vez, e por ocasião da celebração 
do V Congresso Internacional do Romanceiro, é dada a conhecer ao público, em 2017. Este 
foi o texto lido por Ofélia Paiva Monteiro no ato oficial de abertura da exposição.

PALAVRAS CHAVE

Almeida Garrett; Coleção Futcher Pereira; exposição; Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra.

ABSTRACT

A very important set of autograph manuscripts from Almeida Garrett relating to his 
Romanceiro was identified in 2004 and subsequently acquired by the Portuguese State. We 
refer to the Futscher Pereira Collection, which is currently stored at the General Library of 
the University of Coimbra. For the first time, in 2017, on the occasion of the 5th Romanceiro 
International Conference, it was finally presented to a general audience. This is the text 
read by Ofélia Paiva Monteiro at the exhibition’s opening act.

KEYWORDS

Almeida Garrett; Futcher Pereira Collection; exhibition; General Library of the University 
of Coimbra.

O título dado à Exposição — “Uma coisa útil, um livro popular” —, que acompanha 
a realização do V Congresso Internacional do Romanceiro, é extraído da introdução que 
Almeida Garrett apôs, em 1851, ao segundo volume do seu Romanceiro, onde queria, como 

1. [A Doutora Ofélia Paiva Monteiro faleceu, lamentavelmente, em 2018. Confiou-nos generosamente o presente 
texto para figurar nesta obra, um trabalho por si redigido com a diligência que a caracterizava para a exposição 
garrettiana inaugurada por ocasião do V Congresso Internacional do Romanceiro. Reproduzimo-lo aqui, revisto pe-
los editores, uma vez que a sua publicação correspondia à vontade expressa da autora.]

doi: https://doi.org/10.34619/e1jx-xh05 
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diz, oferecer aos novos escritores uma coleção dos “documentos mais antigos e mais origi-
nais” da nossa literatura primitiva que lhes indicasse “o caminho natural e legal” para a 
“revolução literária” que por cá se declarara contra o “domínio opressivo e antinacional” 
da imitação estrangeira (Garrett, 1851, II: V-VI)2.

Dessa revolução romântica afirmava, com toda a justiça, ter ele levantado entre nós 
o pendão; se este V Congresso Internacional do Romanceiro confere tanto relevo a Garrett, 
é, porém, porque ele ocupa, nessa tarefa fundadora de compilação e edição da poesia 
narrativa da tradição oral moderna, um lugar pioneiro no espaço português, e pode di-
zer-se, no hispânico. Documenta-o esta exposição, com tanto empenho preparada pela 
Doutora Sandra Boto e pela bibliotecária Isabel Ramires, coadjuvadas pela Professora 
Maria Helena Santana: os materiais que ela reúne testemunham o afincado trabalho de 
recolha, estudo e criação literária sobre temas tradicionais a que Garrett se entregou 
durante cerca de 30 anos, desde meados da década de 20 do século XIX, quando estava 
exilado em Inglaterra por motivos políticos, até ao final da vida, ocorrido em 1854. 

Se plenamente se justifica, pois, que um congresso dedicado ao romanceiro peninsu-
lar celebre Garrett, ser a Universidade de Coimbra a acolhê-lo, complementando-o com 
esta exposição, deve-se, como já foi sublinhado, ao facto de a Alma Mater conimbricen-
se se ter progressivamente tornado o centro documental por excelência para quantos 
pretendam consagrar-se aos estudos garrettianos e, neles, à atividade romancística do 
escritor. Felizes circunstâncias e o empenho de múltiplos garrettófilos —investigadores e 
professores— trouxeram efetivamente para esta universidade a máxima parte do espó-
lio, literário e não só, deixado por Garrett: a riquíssima Biblioteca Geral da Universidade, 
onde nos encontramos, é a sua principal depositária desde que adquiriu por compra, 
em 1947, a vasta coleção de impressos e manuscritos do escritor que, por sua morte, 
ficou inicialmente nas mãos da sua filha única; mas de valioso acervo garrettiano é tam-
bém detentora a Sala Ferreira Lima da Faculdade de Letras, assim chamada do nome 
do possuidor da biblioteca que a constitui, doada nos anos 60 do século passado a esta 
faculdade. Saliente-se que, entre o final do primeiro milénio e o dealbar deste em que 
vivemos, o espólio garrettiano da Biblioteca Geral foi ainda enriquecido com importan-
tes mananciais, graças ao empenho dos seus diretores: ao Prof. Aníbal Pinto de Castro, 
infelizmente falecido em 2010, se ficou devendo a aquisição dos dois tomos autógrafos 
de Poesias que Garrett, em 1821, quando estudante de Leis em Coimbra, destinava a pu-
blicação pela Imprensa da Universidade; e ao Prof. José Cardoso Bernardes, atual Diretor 
da Biblioteca3, temos a agradecer a ação determinante que teve, em 2014, na compra pelo 
Estado à família Futscher Pereira, e posterior entrega ao Espólio (2015), da coleção ma-
nuscrita e na máxima parte autógrafa, de relevância capital para o estudo do romanceiro, 
achada em 2004, por casualidade, na residência lisboeta dessa família.  

A exposição, com documentos provindos da Biblioteca Geral e da Sala Ferreira Lima, 
permite-nos reconstituir o trabalho romancístico de Garrett, representativo caso de 

2. Veja-se a edição digitalizada, acessível a partir da Biblioteca Nacional Digital. Das edições modernas do Roman-
ceiro, a que mais serviços presta (apesar de numerosas inexatidões) é a levada a cabo em 1983, em três volumes, 
por Augusto da Costa Dias, Maria Helena da Costa Dias e Luís Augusto da Costa Dias. Aí, as citações transcritas 
encontram-se no vol. II (Garrett, 1983, II: 49-50).
3. [Assim era, aquando da celebração do congresso, em 2017.]
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editor romântico, ou seja, em termos genéricos, de editor movido por propósitos de nacio-
nalismo literário que, à busca do volksgeist como fonte de inspiração artística, considerou 
preciosos os testemunhos encontrados nas narrativas poéticas da tradição oral —os ro-
mances ou rimances—, dando-se não só à tarefa de os recolher sem grande preocupação 
filológica, intervindo com maior ou menor ousadia na intenção de os melhorar, mas tam-
bém à sua utilização como hipotexto de composições de quase total lavra sua. Saliente-se 
ainda o esforço teórico que Garrett desenvolveu para divulgar e sistematizar a produção 
romancística portuguesa em artigos de imprensa e em paratextos e notas, apostos aos 
materiais que publicou. 

Foi no exílio em Inglaterra, nos anos 20 de Oitocentos, que Garrett, saudoso da terra 
pátria e sob o estímulo do ambiente estrangeiro, incentivado por numerosas leituras  
—Herder, Schlegel, Grimm, Depping, Percy, Walter Scott, etc.—, começou a interessar-
-se pela nossa tradição popular, numa altura em que a espanhola gozava já de prestígio, 
sobretudo na Alemanha; o romanceiro seduzia-o, aliás, desde criança, quando ouvia, 
como recorda, velhas criadas da família, entre as quais uma mulata, cantarem, como se 
rezando, emocionantes histórias de outrora. Remonta efetivamente a 1824 o início da 
sua compilação, pioneira no romantismo peninsular, do «Cancioneiro de romances, xáca-
ras, solaus», autógrafo guardado na Sala Ferreira Lima, e patente nesta Exposição, de que 
sobretudo os Doutores Pere Ferré e Sandra Boto vêm acentuando a relevância (26 temas).

Pouco depois, em 1826, Garrett publicava, em Paris, o poema D. Branca, em decassíla-
bos soltos, verdadeiro manifesto romântico, por entre resquícios neoclássicos, de adoção 
do maravilhoso popular nacional, com rejeição do greco-latino e do druídico, então em 
moda. Do mesmo ano é a publicação do seu ensaio Bosquejo da História da Poesia e Língua 
Portuguesa, incentivo à prática literária imbuída de espírito nacional. E em 1828 —data 
assinalável no contexto hispânico— trazia a lume, em Londres, o poemeto «Adozinda», 
seguido de outro, «Bernal e Violante», já escritos no nosso verso tradicional, o heptas-
sílabo, acompanhando-os por uma importante carta-prefácio ao amigo Duarte Lessa, 
também interessado em antigualhas portuguesas: aí dizia ter incumbido uma “jovem se-
nhora” de recolher no País e remeter-lhe xácaras e lendas populares, obtendo por essa via 
umas quinze cópias de romances, de que começara a “vestir” alguns (o termo é dele) com 
roupagens novas, tentando não lhes alterar o fundo da história nem o tom. «Adozinda» 
e «Bernal» eram verdadeiras baladas construídas sobre originais que Garrett considerava 
“estropiados”, mas que integrou na carta a Duarte Lessa para que pudesse ser avaliada a 
recriação a que procedera. Transcritos com alguma preocupação de fidelidade, esses ori-
ginais —os romances Silvana (IGR: 0005) e Bernal Francês (IGR: 0222)—, trazidos pois a 
lume em Garrett (1828: 107-113 e xxvi-xxxii) e republicados, com variantes, em Garrett 
(1851, II: 109-115 e 124-135, respetivamente), constituem no espaço peninsular os pri-
meiros romances a conhecerem divulgação pela imprensa. «Adozinda» e «Bernal», que 
logo tiveram, em Inglaterra, bom acolhimento, foram reeditados por Garrett, com mais 
cinco poemas narrativos quase inteiramente da sua lavra, no volume de 1843 que intitu-
lou Romanceiro e Cancioneiro Geral I (Garrett, 1843), acrescentando outros dois quando o 
voltou a dar a lume em 1853, só com o título de Romanceiro (Garrett, 1853); a estas com-
posições inspiradas em matéria antiga —romances tradicionais, fontes orais não roman-
císticas, fontes livrescas—, segundo vários níveis de distanciamento («Adozinda» é a mais 
recriadora), chamou então “Romances da Renascença”, pois as tomava como ilustração 
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do almejado renascimento de produção literária imbuída de espírito nacional. A Edição 
Crítica da obra de Garrett que coordeno, em papel, dedicará um volume, a cargo de Sandra 
Boto, a estas composições, efetivamente autorais, anexando-lhes, por terem cariz idênti-
co, um texto incluído no vol. primeiro do Romanceiro de 1851, «Dona Ausenda» (Garrett, 
1851, II: 172-178), e nove inéditos provindos da Coleção Futscher Pereira. Edição crítica 
digital, sempre levada a efeito por Sandra Boto, terão os testemunhos romancísticos reco-
lhidos por Garrett (1851, II e III) e nas coleções manuscritas já mencionadas.

A Coleção Futscher Pereira, descoberta em 2004 e hoje depositada, salva de disper-
são, na Biblioteca Geral da Universidade, toma justificadamente um lugar de relevo nesta 
exposição, que exibe vários autógrafos que lhe pertencem. À data do seu achado, a cole-
ção, que Sandra Boto vem aturadamente estudando, integrava cinquenta temas inéditos, 
de que hoje ainda se encontram por publicar na íntegra quarenta romances. O material 
que a constitui, destinava-o com certeza Garrett a volumes do Romanceiro que a mor-
te lhe não permitiu concluir: tendo publicado três, ele anuncia efetivamente cinco na 
«Introdução» ao volume II do Romanceiro de 1851 (Garrett, 1851, II: XLV), e oito no ma-
nuscrito da coleção Futscher Pereira que fecha esta exposição, intitulado «Plano de um 
Romanceiro e Cancioneiro geral português para coligir as relíquias da poesia popular», 
portador de apontamentos destinados a esse fim.

Os autógrafos expostos, quer exemplo do romanceiro autoral de Garrett, como «O 
sapo negro», quer de romances tradicionais que ele recolheu, documentam elucidativa-
mente o modo de trabalhar do poeta/editor: mostram, pelas numerosas emendas, quanto 
lapidava os textos, ousando por vezes contaminar ou dissociar testemunhos, ilustram o 
cuidado que punha na colação de lições de proveniência geográfica distinta, documentam 
o conhecimento que tinha da tradição antiga espanhola através das recolhas de Durán ou 
de Ochoa, que cita em 1851.

Por quanto fica dito, editar criticamente o romanceiro garrettiano, que permanece 
deficitariamente divulgado, é uma tarefa ingente (mesmo com apoio das tecnologias di-
gitais), mas urgente, que espero chegará a bom termo num futuro já próximo. 
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