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A pesquisa trata da história de uma grande coleção, formada por álbuns de retratos em
estampas, opúsculos, mapas e obras avulsas, agrupados pelo zelo e diligência de Diogo Barbosa
Machado (1682-1772), abade de Santo Adrião de Sever. Como se sabe, essa coleção foi doada à
Real Biblioteca entre 1770 e 1773, e viajou após a corte para o Rio de Janeiro em 1810. Depois
dos acordos que sucederam a independência do Brasil, ela faria parte do acervo da Biblioteca
Imperial, depois Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Aproximadamente 4300 obras em 5700
volumes.
Este texto pretende enfatizar o estudo dos opúsculos no conjunto da coleção. São mais de
três mil folhetos entre muitos impressos e alguns manuscritos, produzidos entre os séculos XVI e
XVIII, agrupados em 145 volumes existentes na seção de obras raras da Biblioteca Nacional do
Brasil 2.
1. Uma civilização da escrita
Mas antes é preciso destacar a importância e a peculiaridade dessas pequenas obras. Os
folhetos são expressões de uma “civilização da escrita”, segundo Fernando Bouza Álvarez. Para
este historiador os manuscritos, impressos e retratos, seriam os meios suaves e persuasivos de
se exercer o poder na Época Moderna, além da coerção pela força já teorizada por Weber. O
contexto de produção e divulgação dos folhetos seria assim diretamente ligado ao complexo
burocrático e administrativo das monarquias na época. Complexo que permitia a afirmação
também de outros agentes sociais além dos reis. Outros poderes, como os de aristocratas,
eclesiásticos, tipógrafos, autores, censores, todos eles envolvidos no processo de escrita e
divulgação rápida dos mais diversos eventos e manifestações literárias 3. Na coleção Barbosa
Machado encontram-se títulos sobre reis, senhores seculares e eclesiásticos de Portugal. Neles
figuram relatos de eventos, elogios oratórios e poéticos, sermões de nascimentos, aniversários,
casamentos, funerais, entradas, orações pela saúde, biografias, genealogias, além de autos de
reuniões de cortes e aclamações, notícias de batalhas e cercos militares, manifestos e tratados
políticos, missões religiosas, procissões, autos de fé e vilancicos.
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É importante destacar que essa acepção, que considera a criação, impressão e divulgação
dos folhetos como algo diretamente ligado aos poderes na Época Moderna, implica também em
repensar o próprio conceito de representação do poder. Entre vários autores, Carlo Ginzburg nos
fornece uma interessante interpretação, a partir da tensão entre “presença” e “ausência” – fazer
presente aquilo que não está –, tensão tão própria do fenômeno da representação. Por meio do
estudo de relações trans-culturais, característico de sua abordagem, Ginzburg observa a
prevalência da “substituição” sobre a “imitação” no esquema representativo. Percorrendo
manifestações encontradas nos colossos da Grécia antiga, nos funerais dos imperadores
romanos, ou no culto às efígies régias na Inglaterra e na França entre a Baixa Idade Média e o
Renascimento, o historiador evidencia a perspectiva de se aliviar o trauma da morte mediante a
perpetuação ritual do ser vivente – a figura expoente, o rei, o imperador - numa estátua, máscara
ou efígie, que adquiria assim um tom sagrado. Nesse sentido, a morte do corpo físico não era o
fim da vida do corpo no mundo, pois cabia ao funeral separar definitivamente os mortos dos vivos.
Em suma, os colossos, estátuas de cera e efígies sagradas seriam uma espécie de “ficção da
soberania viva” do defunto, fosse ele um rei, um imperador, ou mesmo algum nobre de
expressão4.
Essa dupla perspectiva que associa diretamente as celebrações diversas, as batalhas e
sua literatura, ao poder – como defende Fernando Bouza Álvarez – e em termos de substituição
mais que de imitação – segundo o ensaio de Carlo Ginzburg -, sem concebê-las como algo
externo e acessório ao que representa, parece bem de acordo ao tempo que estudamos. Em uma
sociedade do Antigo Regime, como distinguir aparência e essência, representação e natureza do
poder, o individual do estamental, o privado do público? Em todos os casos, os extremos
interpretativos são perigosos. Mas fica claro que os tratados jurídicos e os decretos
administrativos, por exemplo, não podem ser hierarquizados como textos mais relevantes, do que
a elaboração e a descrição de uma festa. Ambas as fontes são significativas para o entendimento
do poder na Época Moderna. Documentos presentes na coleção Barbosa Machado.
2. Coleção preciosa
Esses três mil opúsculos foram reunidos, classificados, algumas vezes recortados e
reduzidos a um único formato, para serem encadernados em grossos volumes pelo insigne
colecionador no século XVIII. Tratando-se de peças de uma coleção, é preciso considerá-las
agora sob esse prisma. Krzysztof Pomian concebe os objetos de uma coleção como “semióforos”,
aqueles elementos capazes de fazer a ponte entre o visível e o invisível, o mundo dos mortos, dos
deuses, dos antepassados. Em princípio sem utilidade objetiva no mundo dos vivos, as peças, ao
serem reunidas pelo colecionador e retiradas da esfera cotidiana, acabam adquirindo um valor
especial, quase sagrado, como pontes possíveis entre dois mundos 5. Os folhetos e retratos em si
possuíam um valor informativo, embora efêmero, feitos para o consumo rápido. É preciso
observar que Diogo Barbosa Machado com suas ações de recorte, encadernação e preservação
conferia-lhes um outro valor, que transcendia o próprio tempo no qual os opúsculos foram
produzidos. Sem esses cuidados, essa documentação tenderia a desaparecer. Dispostos em
coleção, esses registros tornaram-se fontes que propiciam o conhecimento do passado. Pois os
colecionadores e curiosos do século XVIII, apaixonados pela história, faziam parte de um mundo
no qual a idéia de memória adquiria importância cada vez maior 6.

4

Carlo GINZBURG, Olhos de Madeira. Nove reflexões sobre a distância, São Paulo, Companhia das Letras, 2001,
pp. 85-103.
5
Krzysztof POMIAN, «Colecção», in Ruggiero Romano (dir.), Enciclopédia Einaudi. Memória – História, Lisboa,
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1984, v.1, pp. 51-86.
6
Jacques LE GOFF, «Memória», in R. ROMANO, Enciclopédia... cit., pp. 11-50.
2

Rodrigo Bentes Monteiro

Actas do Congresso Internacional Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades

Mas não tratamos somente desses objetos “sagrados”. Ao lado deles, segundo Pomian,
constituíam-se os homens semióforos, aqueles que se rodeavam de objetos semióforos e com
isso aumentavam seu poder em termos de significado: reis, clérigos, príncipes, mecenas.
Coleções formadas em palácios, bibliotecas, oficinas, junto aos centros de poder. As semelhanças
com as idéias de Ginzburg e Bouza Álvarez são evidentes, agora com o reforço da especificidade
do século XVIII. Tempo de florescimento das academias literárias, das coleções, dos antiquários 7.
3. Ascensão e paixão
Tempo da trajetória do nosso Diogo, o colecionador. Isabel Ferreira da Mota comenta a
ascensão social dos irmãos Barbosa Machado, vindos das camadas médias de Lisboa. Todos
eles ascenderam através das letras. Inácio Barbosa Machado (1686-1766), foi juiz de fora na
Bahia em 1720. Com o falecimento da esposa escolheu o clero em 1734. Aposentado como
desembargador da Relação do Porto em 1748, foi nomeado depois cronista mor do reino. Membro
da Academia Real de História, ele deixou ao morrer uma biblioteca com mais de dois mil volumes,
anexada a de Diogo, pois os irmãos viviam na mesma casa. O outro irmão, José Barbosa (16741750), ingressou na ordem dos teatinos, distinguindo-se posteriormente ante D. João V como
orador célebre e cronista oficial da casa de Bragança, também membro da Academia Real de
História. Ambos foram autores de várias obras 8.
Diogo Barbosa Machado estudou em Lisboa e Coimbra, onde se matriculou na faculdade
de direito canônico. Mas não prosseguiu o curso, retornando à capital. Obteve então, pela ação de
um filho bastardo do duque de Cadaval, um pequeno benefício no bispado de Lamego. Esse
benefício lhe permitiu comprar livros e permanecer em Lisboa. Recebeu ordens de presbítero em
1724, como oratoriano. Por iniciativa do marquês de Abrantes, Barbosa Machado foi nomeado em
1728, abade da Igreja de Santo Adrião de Sever, no bispado do Porto. Este segundo benefício foi
muito mais significativo que o primeiro. Após permanecer algum tempo em Sever, Diogo Barbosa
regressou a Lisboa, pedindo ao marquês para residir definitivamente na capital. O marquês de
Abrantes recorreu então ao papa, para um aumento da pensão e dos dízimos devidos ao abade.
O nosso Diogo conseguiu assim regressar a Lisboa, dedicando-se exclusivamente às atividades
de escritor e colecionador. Tarefas que não eram compatíveis com a vida na distante abadia – que
provavelmente não passou de uma construção de madeira -, tampouco com o afastamento do
maior centro cultural e do poder em Portugal.
A nova renda permitiu a Diogo Barbosa Machado aumentar sua preciosa biblioteca. Nesse
tempo já era membro da Academia Real desde 1720 – provavelmente graças também ao
marquês de Abrantes. Um dos cinqüenta primeiros acadêmicos que fundaram a instituição, Diogo
Barbosa Machado foi designado para escrever as histórias dos reinados de D. Sebastião, do
cardeal-rei D. Henrique, e dos reis Habsburgos de Portugal. Ferreira da Mota comenta que o
então futuro abade entrou na Academia sem qualquer obra publicada, com um currículo vulgar.
No primeiro tomo que escreveu sobre as memórias da história de Portugal no reinado de D.
Sebastião, a dedicatória foi para D. João V. Mas no prólogo Barbosa Machado referia-se ao
marquês de Abrantes. No fim da vida, bastante idoso, autor de várias obras, ofereceu a D. José I
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sua biblioteca. Nesse tempo, já tinha ascendido a uma posição que lhe permitia ter seus próprios
clientes, entre eles Francisco José da Serra, autor de sua oração fúnebre.
Não é difícil relacionar essa coleção à trajetória, valores e objetivos de vida de seu artífice.
Os opúsculos recortados e encadernados pelo abade indicam o próprio perfil de Diogo Barbosa
Machado, em suas expectativas de ascensão social - não obstante a indubitável paixão
colecionista pela história, característica do Setecentos europeu. Homem semióforo, Barbosa
Machado transitava entre o visível e o invisível. Ao obter e comprar folhetos por meios diversos, o
colecionador retirava essas obras do seu universo de circulação, inviabilizando sua leitura
imediata. Não obstante, ele aumentava o significado dos opúsculos de sua coleção com a
classificação, a impressão de frontispícios especiais, com seus ex-libris, e sumários que
estabeleciam a ordem dos títulos, tudo elaborado com capricho e organização. Conferia assim às
peças destacadas e integradas nos álbuns um outro valor, como intermediárias entre o mundo
profano e outro sagrado, o mundo dos mortos, dos “semideuses”, dos reis e insignes de Portugal.
As estampas e opúsculos seriam assim como relíquias, imagens preciosas do além, produzindo
uma sensação mista de proximidade e distância em quem as observasse.
Ao reconstruir episódios de memórias alheias, Barbosa Machado também configurava sua
própria história, seu poder em termos de significado. Entendemos assim a sua ascensão social.
Lembrando as idéias de Ginzburg sobre a representação do poder como substituição, o abade, ao
confeccionar sua coleção particular, não apenas produzia registros acessórios ao conhecimento
de personagens ilustres antepassadas, mas de fato tornava-as presentes naquele mundo
setecentista. Ao mesmo tempo, ele aumentava suas possibilidades de obtenção de patrocínios e
mercês, que lhe permitiam continuar sua coleção, pois as paixões e os interesses não são
excludentes. Em outras palavras, como detentor daquela memória insigne, Barbosa Machado
substituía essas ilustres personagens – falecidas ou não - em sua sociedade.
Do filho bastardo do duque, ao marquês, ao rei. O esmero com que a coleção foi feita é
análogo ao bem sucedido destino do abade de Sever, considerando suas modestas origens. A
doação da coleção à Real Biblioteca expressa bem o coroamento de uma trajetória. Entre 1770 e
1772, Diogo Barbosa Machado prestou serviço ao rei mecenas, maior dos homens semióforos de
Portugal, interessado em associar sua imagem régia à preciosa coleção. O rei, agradecido,
concede-lhe mercê em forma de pensão. Na Real Biblioteca, a coleção acompanha e constrói a
imagem póstuma de Barbosa Machado. Esta memória atravessou o Atlântico, viajando com a
corte para o Brasil. Memória dos reis, nobres, heróis de batalha, sacerdotes insignes, e santos. E
Diogo Barbosa Machado junto a eles. Essas memórias conferiam superioridade a este
colecionador apaixonado, como ficção de sua soberania viva.
4. Em ordem
Adentramos assim neste universo de inclusão e exclusão social, procurando perceber os
critérios de ordenação e classificação empregados pelo abade na confecção desse material em
aproximadamente 145 volumes. Essas são as matérias, como aparecem no catálogo manuscrito
pelo próprio Diogo Barbosa Machado:
Genethliacos dos Reis, Rainhas e Príncipes de Portugal, 5 tomos.
Aplausos dos Anos de Reis, Rainhas e Príncipes de Portugal, 2 tomos.
Entradas em Lisboa de Reis, e Rainhas, 2 tomos.
Epithalâmios de Reis, e Rainhas de Portugal, 5 tomos.
Elogios dos Reis, Rainhas e Príncipes de Portugal, 4 tomos.
Aplausos Oratórios, e Poéticos pela Saúde do Reis, 1 tomo.
Últimas Ações e Exéquias de Reis, Rainhas e Príncipes de Portugal, 3 tomos.
Elogios Fúnebres dos Reis, Rainhas, e Príncipes de Portugal, 4 tomos.
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Notícias Militares de D. João IV, 2 tomos.
Notícias Militares de D. Afonso VI, 3 tomos.
Notícias Militares de D. Pedro II, 2 tomos.
Notícias Militares de D. João V, 2 tomos.
Notícias Militares de D. José I, 1 tomo.
Notícias Militares da Índia Oriental, 3 tomos.
Notícias Militares da América, 1 tomo.
Notícias Militares da África, 1 tomo.
História dos Cercos que Sustentaram os Portugueses nas Quatro Partes do Mundo, 5 tomos.
Aplausos Genethliacos de Fidalgos Portugueses, 1 tomo.
Epithalâmios de Duques, Marqueses e Condes de Portugal, 3 tomos.
Elogios de Duques, Marqueses e Condes de Portugal, 2 tomos.
Elogios Fúnebres de Duques, Marqueses, e Condes de Portugal, 4 tomos.
Elogios Fúnebres de Duquesas, e Marquesas de Portugal, 1 tomo.
Elogios Oratórios e Poéticos de Cardeais, e Bispos, 2 tomos.
Elogios Fúnebres de Cardeais e Arcebispos de Portugal, 1 tomo.
Elogios Fúnebres de Eclesiásticos Portugueses, 3 tomos. (falta o 4º)
Elogios Fúnebres de Diversos Portugueses, 2 tomos.
Elogios Históricos e Poéticos de Eclesiásticos e Seculares, 1 tomo.
Manifestos de Portugal, 3 tomos.
Tratados de Pazes Celebradas em Diversas Cortes, 2 tomos.
Autos de Cortes, e Levantamento de Reis, 2 tomos.
Notícia Genealógica da Casa Real, 1 tomo.
Notícia Genealógica de Famílias Portuguesas, 2 tomos.
Notícia das Missões Orientais, 2 tomos.
Notícia de Procissões e Triunfos Sagrados, 4 tomos.
Sermões Vários de D. José Barbosa, 2 tomos.
Sermões na Aclamação Del Rey D. João IV, 2 tomos.
Sermões do Nascimento de Reis, e Príncipes de Portugal, 4 tomos.
Sermões de Desposórios de Príncipes de Portugal, 1 tomo.
Sermões Gratulatórios pela vida, e Saúde dos Reis de Portugal, 5 tomos.
Sermões de Exéquias dos Reis de Portugal, 7 tomos.
Sermões de Exéquias de Rainhas de Portugal, 3 tomos.
Sermões de Exéquias de Príncipes e Infantes de Portugal, 3 tomos.
Sermões de Exéquias de Duques de Portugal, 1 tomo.
Sermões de Exéquias de Marqueses e Condes de Portugal, 2 tomos.
Sermões de Exéquias de Duquesas, Marquesas, e Condessas de Portugal, 1 tomo.
Sermões de Exéquias de Senhoras de Portugal, 1 tomo.
Sermões de Exéquias de Varões Portugueses, 1 tomo.
Sermões de Exéquias de Cardeais e Arcebispos Portugueses, 2 tomos.
Sermões de Exéquias de Bispos Portugueses, 3 tomos.
Sermões de Exéquias de Eclesiásticos Portugueses, 1 tomo.
Sermões de Exéquias de Fidalgos Portugueses, 1 tomo.
Sermões Pregados nos Autos de Fé celebrados em Lisboa, Coimbra, Évora e Goa, 6 tomos. (Falta
o 2º)
Vilancicos da Festa do Natal Cantados na Capela Real desde o Ano de 1640 até 1715, 4 tomos.
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Vilancicos da Conceição de N. Senhora Cantados na Capela Real desde o Ano de 1652 até 1715, 3
tomos.
Vilancicos da Festa dos Santos Reis Cantados na Capela Real desde o Ano de 1646 até 1716, 3
tomos.
Vilancicos na Festa de São Vicente cantados na Catedral de Lisboa desde o Ano de 1700 até 1723,
1 tomo.
Vilancicos de Santa Cecília do Ano de 1702 até 1722, 1 tomo.
Vilancicos de São Gonçalo do ano de 1707 até 1722, 1 tomo.
Vilancicos de Várias Festividades, 1 tomo.
Notícias das Embaixadas que os Reis de Portugal mandaram aos Soberanos da Europa, 3 tomos.
(omitidos no catálogo) 9

Observemos que Barbosa Machado aplicou de início critérios referentes aos gêneros
literários e à natureza do evento (sermões, panegíricos, entradas, exéquias etc), e à personagem
central do documento (reis, princesas, grandes de Portugal etc), utilizando também a classificação
de gênero sexual. Em seguida valeu-se da cronologia para dividir mais os volumes: “de 1640 a
1668”, de “1669 a 1706”, “no ano de 1750”, por exemplo. A classificação espacial também
ocorreu, ao identificar tomos a eventos na África, Ásia ou América, partes do império português.
Tudo leva a crer que o abade amealhou primeiramente todo o conjunto documental, ou a maior
parte dele, para depois encaderná-lo. O folheto mais antigo data de 1505, e o mais recente é de
1770, ano de início da transferência dos volumes à Real Biblioteca.
Mas existe ainda um outro aspecto que convém observar, referente à ordem de disposição
dos volumes no catálogo manuscrito pelo próprio abade. Embora eles não sejam numerados,
essa disposição pode dar conta também dos critérios de relevância empregados por Diogo
Barbosa Machado. Observa-se que os reis aparecem em primeiro lugar – como nos retratos. Os
reis nascem (genetlíacos), aniversariam, “entram” – ou dominam – a capital do reino, casam-se,
passam por intempéries de saúde (quando se destacam os episódios concernentes à agonia de
D. João V) e morrem, tudo isso em meio a muitos elogios...
Em seguida surgem os aspectos militares, ainda que divididos cronologicamente em
reinados. Os feitos de guerra propagam-se pelo império (Índia, América, África), enaltecendo não
mais somente os reis, mas os bravos portugueses que lutaram ao lado da monarquia e assim
distinguiram-se socialmente. As notícias militares da Índia vêm antes dos eventos ocorridos na
América, e na África, o que denota o prestígio daquelas possessões asiáticas para os feitos
heróicos, mesmo no contexto setecentista de valorização progressiva do Brasil no conjunto do
império.
Essa é a ponte com o mundo aristocrático, seguindo também a lógica cíclica da vida:
nascimentos, casamentos, mortes. Os panfletos políticos, tratados e reuniões das cortes
aparecem mesclados a esse bloco, ainda antes das notícias genealógicas da casa real e de casas
nobres.
As missões no Oriente e as procissões abrem o campo para a documentação de perfil
religioso. Mais uma vez, a ordem dos sermões inicia-se com temas relativos aos reis,
primeiramente proferidos pelo irmão de Diogo, José Barbosa Machado, cronista oficial dos
Braganças – a marca pessoal e familiar aí se faz presente. Em seguida a temática da
Restauração na aclamação de D. João IV, sucedida pelos sermões de nascimentos, casamentos,
mortes, dos reis, depois de nobres e eclesiásticos portugueses. Finaliza-se a coleção com
sermões pregados nos autos de fé, e os vilancicos. Da purificação das almas à santidade...
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Note-se a perspectiva mais secular de organização dos volumes, coerente ao contexto do
século XVIII português, e à própria inserção de Diogo Barbosa Machado na Academia Real de
História. A ordem dos folhetos também pressupõe a inclusão e a exclusão social. Neste aspecto é
evidente o caráter elitista da coleção Barbosa Machado, relacionado à própria natureza da
documentação, que expressa um mundo de reis, aristocratas e clérigos destacados. Mas também
a postura quase enciclopédica de incorporação de documentos políticos referentes a traumas já
superados na história de Portugal em meados do século XVIII, por exemplo, em relação às
conjunturas da Restauração e da Guerra de Sucessão da Espanha, que agregam documentos
castelhanos contra Portugal. No entanto, até mesmo os jesuítas aparecem bastante, desde a
criação da Companhia, até o tempo do próprio abade. Isso sublinha os aspectos particulares da
coleção, algumas vezes em desacordo com a política vigente no reinado de D. José I.
Portanto, a coleção de opúsculos organizada por Diogo Barbosa Machado demonstra com
bastante clareza a ordem de um tempo 10, em princípio do próprio abade que viveu entre os
reinados de D. Pedro II, D. João V e D. José I. Tempo de fortalecimento da dinastia brigantina no
exercício do poder régio, de incremento da idéia de história, de uma relativa secularização do
poder, do afã das coleções e suas taxionomias, das academias literárias e da preservação dos
monumentos. Tempo também de valorização em Portugal da imagem do poder régio – é flagrante
o número maior de opúsculos referentes aos reinados de D. João V, sobretudo de D. José I em
relação aos antecessores, e isso ocorreu não somente devido à maior facilidade na oferta dos
documentos captados por Barbosa Machado, mas também à maior produção literária de peças
laudatórias e comemorativas nesse período.
Contudo, é preciso não esquecer da ação individual do abade de Sever, deixando sua
marca indelével nos folhetos que organizou. Nela se expressam suas expectativas de ascensão
social, sua paixão colecionista e sua escrita particular da história de Portugal e do império.
5. Outros tempos e ordens
Por isso a coleção Barbosa Machado também se refere a outros tempos. Um tempo
passado, dos folhetos produzidos desde o início do século XVI até o XVIII, de uma cultura política
do Portugal do Antigo Regime, do início ao fim da Idade Moderna. Desconsiderar esse aspecto
significaria negligenciar as possibilidades de pesquisa para os historiadores interessados nesse
rico conjunto documental, apesar das mutilações e ausências de páginas em alguns documentos.
Mas por lidar com a memória preservada e selecionada, essa coleção também se
relaciona a outros tempos, futuros ao próprio Diogo Barbosa Machado, ao construir sua imagem
póstuma. A pesquisa considera também o processo de restauração sofrido pela coleção de
opúsculos em meados do século XX, sua catalogação, as possíveis intervenções. Parafraseando
Jacques Le Goff, a memória é sempre atual, revivificada, ao desempenhar alguma função social11.
Entre o tempo da Alta Idade Moderna - o que mais uma vez lembra Bouza Álvarez e sua
“civilização da escrita” -, o tempo da formação da coleção e da cultura mais enciclopédica, e os
séculos XIX e XX, operaram-se as mudanças na idéia de história. Segundo Reinhart Koselleck, a
história como “mestra da vida” era certamente presente nas tantas entradas de reis e genealogias

10
11

Para a consideração de diferentes ordenações do tempo, K. POMIAN, L’Ordre du Temps, Paris, Gallimard, 1984.
J. LE GOFF, «Memória»... cit.
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dos grandes, repletas de alegorias antigas e feitos providenciais, o futuro grandioso da monarquia
previsto em vaticínios e escatologias 12.
História mestra da vida, ainda, na ação do colecionador Barbosa Machado, todavia
mesclada entre classificações temáticas e uma ordenação cronológica que discriminava os
tempos em progressão. História e memória juntas. Ainda ali, era patente a concatenação entre
aquelas experiências passadas e gloriosas, e o horizonte de expectativas do abade, que
compunha a coleção para ser ofertada ao rei.
Cronologia que prevaleceu quase que totalmente no catálogo dos opúsculos efetivado em
oito volumes nos Anais da Biblioteca Nacional pela bibliotecária Rosemarie Horch, nos anos
195013. Nele, a consideração técnica e eficiente dos autores em ordem alfabética, no entanto
desmontou a ordem efetivada pelo abade e a disposição dos documentos em forma de coleção.
Por isso a necessidade de se fazer um outro catálogo que respeite a ordem original pensada, com
resumos especiais para cada tomo. Essa investigação se realiza desde 2003 na Biblioteca
Nacional do Brasil, sob a minha coordenação, e a de Pedro Cardim em Portugal, conta com as
pesquisas de David Felismino e de Ana Paula Caldeira, e com o trabalho dos estagiários Pedro
Fonseca de Araujo, Gustavo Kelly de Almeida, Jerônimo Duque Estrada de Barrros e Jorge
Miranda Leite

COLEÇÃO DE OPÚSCULOS – DIOGO BARBOSA MACHADO
Genethliacos dos Reis, Rainhas e Príncipes de Portugal, 5 tomos.
Aplausos dos Anos de Reis, Rainhas e Príncipes de Portugal, 2 tomos.
Entradas em Lisboa de Reis, e Rainhas, 2 tomos.
Epithalâmios de Reis, e Rainhas de Portugal, 5 tomos.
Elogios dos Reis, Rainhas e Príncipes de Portugal, 4 tomos.
Aplausos Oratórios, e Poéticos pela Saúde do Reis, 1 tomo.
Últimas Ações e Exéquias de Reis, Rainhas e Príncipes de Portugal, 3 tomos.
Elogios Fúnebres dos Reis, Rainhas, e Príncipes de Portugal, 4 tomos.
Notícias Militares de D. João IV, 2 tomos.
Notícias Militares de D. Afonso VI, 3 tomos.
Notícias Militares de D. Pedro II, 2 tomos.
Notícias Militares de D. João V, 2 tomos.
Notícias Militares de D. José I, 1 tomo.
Notícias Militares da Índia Oriental, 3 tomos.
Notícias Militares da América, 1 tomo.
Notícias Militares da África, 1 tomo.
História dos Cercos que Sustentaram os Portugueses nas Quatro Partes do Mundo,
5 tomos.
Aplausos Genethliacos de Fidalgos Portugueses, 1 tomo.
Epithalâmios de Duques, Marqueses e Condes de Portugal, 3 tomos.
12

Para essas reflexões Reinhart KOSELLECK, Crítica e Crise. Uma contribuição à patogênese do mundo burguês,
Rio de Janeiro, Eduerj / Contraponto, 1999; Futuro Pasado. Para uma semântica de los tiempos históricos, Barcelona,
Paidós, 1993 e Historia / Historia, Madrid, Trotta, 2004.
13
R. HORCH (org.), «Catálogo dos folhetos»... cit.
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Elogios de Duques, Marqueses e Condes de Portugal, 2 tomos.
Elogios Fúnebres de Duques, Marqueses, e Condes de Portugal, 4 tomos.
Elogios Fúnebres de Duquesas, e Marquesas de Portugal, 1 tomo.
Elogios Oratórios e Poéticos de Cardeais, e Bispos, 2 tomos.
Elogios Fúnebres de Cardeais e Arcebispos de Portugal, 1 tomo.
Elogios Fúnebres de Eclesiásticos Portugueses, 3 tomos. (falta o 4º)
Elogios Fúnebres de Diversos Portugueses, 2 tomos.
Elogios Históricos e Poéticos de Eclesiásticos e Seculares, 1 tomo.
Manifestos de Portugal, 3 tomos.
Tratados de Pazes Celebradas em Diversas Cortes, 2 tomos.
Autos de Cortes, e Levantamento de Reis, 2 tomos.
Notícia Genealógica da Casa Real, 1 tomo.
Notícia Genealógica de Famílias Portuguesas, 2 tomos.
Notícia das Missões Orientais, 2 tomos.
Notícia de Procissões e Triunfos Sagrados, 4 tomos.

Sermões Vários de D. José Barbosa, 2 tomos.
Sermões na Aclamação Del Rey D. João IV, 2 tomos.
Sermões do Nascimento de Reis, e Príncipes de Portugal, 4 tomos.
Sermões de Desposórios de Príncipes de Portugal, 1 tomo.
Sermões Gratulatórios pela vida, e Saúde dos Reis de Portugal, 5 tomos.
Sermões de Exéquias dos Reis de Portugal, 7 tomos.
Sermões de Exéquias de Rainhas de Portugal, 3 tomos.
Sermões de Exéquias de Príncipes e Infantes de Portugal, 3 tomos.
Sermões de Exéquias de Duques de Portugal, 1 tomo.
Sermões de Exéquias de Marqueses e Condes de Portugal, 2 tomos.
Sermões de Exéquias de Duquesas, Marquesas, e Condessas de Portugal, 1 tomo.
Sermões de Exéquias de Senhoras de Portugal, 1 tomo.
Sermões de Exéquias de Varões Portugueses, 1 tomo.
Sermões de Exéquias de Cardeais e Arcebispos Portugueses, 2 tomos.
Sermões de Exéquias de Bispos Portugueses, 3 tomos.
Sermões de Exéquias de Eclesiásticos Portugueses, 1 tomo.
Sermões de Exéquias de Fidalgos Portugueses, 1 tomo.
Sermões Pregados nos Autos de Fé celebrados em Lisboa, Coimbra, Évora e Goa,
6 tomos. (Falta o 2º)

Vilancicos da Festa do Natal Cantados na Capela Real desde o Ano de 1640 até
1715, 4 tomos.
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Vilancicos da Conceição de N. Senhora Cantados na Capela Real desde o Ano de
1652 até 1715, 3 tomos.
Vilancicos da Festa dos Santos Reis Cantados na Capela Real desde o Ano de 1646
até 1716, 3 tomos.
Vilancicos na Festa de São Vicente cantados na Catedral de Lisboa desde o Ano de
1700 até 1723, 1 tomo.
Vilancicos de Santa Cecília do Ano de 1702 até 1722, 1 tomo.
Vilancicos de São Gonçalo do ano de 1707 até 1722, 1 tomo.
Vilancicos de Várias Festividades, 1 tomo.

Notícias das Embaixadas que os Reis de Portugal mandaram aos Soberanos da
Europa, 3 tomos. (omitidos no catálogo)
.
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