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ANTT – Chancelaria de D. Maria I, livro 27, fl. 310 (Indicação de pagamento de 5º mil réis a D. Maria Madalena 
Barbosa). 
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 8.  
 
 

 
 

ANTT – Chancelaria de D. Maria I, livro 27, fl. 309 v. (José Daniel Rodrigues da Costa, marido legítimo de D. 
Maria Madalena Barbosa, fica a receber os 100 mil réis da tença a esta atribuída. Em 1814.) 
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ANTT – Chancelaria D. Maria I, liv. 78, fl. 217 v. (Dispensa do cargo de Tabelião de notas de Portalegre). 
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                                                                                  6. 
 

 
 

ANTT- Chancelaria de D. Maria I, liv. 78, fl. 209. (Nomeação de José Daniel Rodrigues da Costa – Tabelião de 
notas da cidade de Portalegre). 
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ANTT – RGM – Chancelaria de D. João VI, liv. 14, fls 172 v e 173, de 21 de Abril de 1820. (Apostilha).  
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ANTT – RGM – Chancelaria de D. João VI, liv. 14, fls., 9 v e 10, de 11 de Janeiro de 1819. (Provisão. Renúncia 
do ofício de Tabelião de Notas da Cidade de Portalegre). 
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Costa, “Administrador das quatro portas da Cidade e Ramo de Bellem”, da “repartição da Meza dos Vinhos”;  
Mercê de sobrevivência na tença de cem mil reis que sua mulher D. Maria Magdalena Barbara leva na folha do 
Almoxarifado da Casa das Carnes de Lisboa, desde 1786).  
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ANTT -  RGM – Chancelaria de D. Maria I, liv. 22, fl., 119 v. , 25 de Janeiro de 1794 ( José Daniel Rodrigues da  
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“Quarta Suplica […] Ao Sereníssimo Senhor Infante D. Pedro Carlos…”, Biblioteca Nacional da Ajuda, Ms. Av. 49-I-42 (21). 
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“Pelas festas de Páscoa do prezente anno de 1829”, José Daniel Rodrigues da Costa, Biblioteca Nacional da Ajuda, Ms. Av. 54-IX-52, ( exemplar incompleto)  
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ANEXO V – LISTA DE IMPRESSORES 
 

 1. 

Impressão Regia 

Officina de Simão Thaddeo Ferreira 

Impressão de João Nunes Esteves 

Offic. de J.F.M. de Campos  

Officina de Domingos Gonsalves  

Of. de Francisco Borges de Sousa  

Off. de António Rodrigues Galhardo, Impressor da Real Mesa 

Censória  e Impressor do Eminentíssimo Senhor Cardial Patriarca 

Of. Patr. de Francisco Luiz Ameno  

 Regia Typ Silviana / Typografia Silviana / Impr. Silviana / Nova 

Typ. Silviana 

Impressão de Victorino Rodrigues da Silva 

Offic. de Joaõ Antonio da Silva 

Imprensa da Rua dos Fanqueiros 

Imprensa Nacional 

Typ. Lacerdina 

Typ. Rollandiana 

Imp. da Viuva Neves e Filhos  

Offi. Caetano Ferreira da Costa 

Officina de Manoel Coelho Amado  

Imp. de Joaquim Rodrigues d’Andrade  

Officina / Typographia Nunesiana  

Typographia de Elias José da Costa Sanches 

Typ. A.R. 

Off. que foi de Lino da Silva Godinho /Luís da Silva Godinho 

Officina de Manoel Coelho Amado 

Of. de Filippe da Silva e Azevedo 

Of. de João António Reys 

Of. de António Gomes 

Of. Caetano Ferreira da Costa 

Imprensa da Rua dos Fanqueiros  

Real Imp. da Universidade 

Imp. Régia do Rio de Janeiro 
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O Espreitador do mundo novo, 2ª ed., Lisboa, Officina de J. F. M. de Campos, 1819. 
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ANEXO IV –  PRIVILÉGIO 

 

 1. 

 

 

 



 47 

 

Julio César Machado, Biographia da Actriz Soller, Lisboa, Typographia de Joaquim Germano de Sousa Neves, 
1860, pp. 12-13. 
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 9. 
 

  “Foi no theatro do Bairro Alto que meu avô conheceu o avô do leitor, e ali 
tomaram conhecimento ambos com o poeta José Daniel, que ia, de folhetos 
debaixo do capote, impingir nos entre-actos um exemplar a cada espectador 
conhecido, e por conhecer!  
Se era conhecido, José Daniel dizia-lhe: 
- Dá cá seis vinténs, toma lá a Noite de inverno!  
E, mão por mão, entregava-lhe com uma o folheto, em quanto com a outra 
arrecadava a cravella! 
Se não era conhecido, José Daniel sentava-se-lhe ao lado, e dedicava-se ao 
sacrifício de escutar um acto para ganhar tempo de cultivar as relações do seu 
visinho. Depois, n’uma situação de effeito, o poeta batia levemente no hombro 
do homem, e exclamava apontando para o comico, que suscitava ao applausos:  
- Forte graça, este maganão tem! 
- Oh! sem duvida! Respondia o visinho. 
- E ha-de ver, que na rua parece outro! 
-Faço idéa!  
- Não! Não pode formar idéa! Eu é que posso informar bem d’isso, por ter sido 
visinho d’elle mais de tres semestres, e ficarmos amigos, d’ahi por diante! Fóra 
do palco, é um homem mettido comsigo, incapaz de fazer rir ninguem! Uma 
noite da semana passada, fomos nós á mão de vitella, no Malcosinhado, e 
bemzi-me de o ver comer e beber com tão pouca graça! Elle, que, no tablado, é 
engraçado mesmo quando não come! 
- Diz bem! 
- Aqui, José Daniel calou-se, e deixa proseguir a scena sem interrupção 
importuna ao seu visinho. Tão depressa, porém, baixava o panno, o rimador 
propunha-se a continuar a pratica, reestabelecendo palestra por intervenção de 
uma pitada: 
- Toma?  
- Ás vezes! Por distracção do espirito!  
- Grande receita para aliviar o animo! Homem macambusio, que não perca o 
mau humor com uma pitada ou uma Noite de inverno do José Daniel, tem 
hypicondria chronica!    
Minha neta anda a cuspir,  
Você alguma lhe fez! 
Deixe passar este mez, 
Que tem muito para me ouvir! 
Bem nascida e mal fadada… 
Se a enganou, case com ella! 
Que inda que a muitos dá trélla  
A pequena é muito honrada! 
- Que lhe parece? 
- É boa maganeira! Sim senhor! Aquillo, é um gaiato de todo o chiste! 
E o visinho ri, e toma a pitada, sem lhe acudir á idéa quem seja o seu 
interlocutor: o coloquio continua gracioso, e dez minutos depois José Daniel 
tem uma de doze na algibeira, a mais do que tinha, e o visinho recolhe n’essa 
noite com uma pitada e um folheto, para que não estava prevenido!”  
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- Pobretão! Pobretão!  
  Todo o homem pobretão 
  Deve ser como o cabrito;  
  Ou morrer em pequenito, 
  Ou crescer para c…”     

 
Vida e Anecdotas de Bocage, Lisboa, Emprêsa Literária Universal, 1937. 

 
 
                                                         6.  

 
“Il est auteur de plusieurs ouvrages périodiques populaires, dans lesquels on 
trouve parfois des conceptions assez piquantes, et une satire des moeurs qu’on 
pourrait lire avec plaisir, si elle était exprimée en langage plus châtié. Il est le 
rédacteur du O Almocreve das petas (le Muletier des bagatelles), du O Barco da 
carreira dos tolos (la Barque de la traversée des sots), etc. etc., et de beaucoup 
de farces et de poésies burlesques. Son épouse, qui est une femme de beaucoup 
d’esprit, l’aide dans ses travaux littéraires.”    
  

 
Adrien Balbi, Essai statistique sur le royaume de Portugal et d’Algarve, compare aux autres états de l’Europe, et 
suivi d’un coup d’oiel sur l’état actuel des sciences, des lettres et des beaux-arts parmi les portugais des deux 
hémisphéres., T. II, Paris, Rey et Gravier, Libraires, 1822, p. cxlvi. 
 

 
                                                        7. 
 

 
Cada acto levou uma pateada, e ainda não tinha acabado o primeiro, já Moniz 
se tinha sumido. E no fim d’isto vem um endiabrado entremez de José Daniel, 
intitulado – O Taful Desmascarado. Chorou todo o fôlego vivo, e acabou com 
maior pateada, por que o não deixaram acabar. 

 
Veja-se Daniel Pires “Subsídios para a biografia de José Agostinho de Macedo. As cartas a Francisco Freire de 
Carvalho” in.:Vanda Anastácio (coord.), Correspondências (usos da carta no século XVIII), Lisboa, Edições 
Colibri/ Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, 2005, pp.136-137. 
 

           
 8. 

 
Havia em Lisboa um bobo chamado Eustáquio, de quem me recordo, e que 
frequentava muito as casas dos fidalgos, decidido patriota, grande enthusiasta 
pela nacionalidade e dynastia, tendo na cabeça todos os maus versos de José 
Daniel contra os francezes e todas as cantigas patrióticas. 

 
Marquês de Fronteira, Memórias do Marquês de Fronteira e d'Alorna, D. José Trazimundo Mascarenhas Barreto 
ditadas por ele próprio em 1861, Ernesto de Campos de Andrada (rev. e coord), vol. I, Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1928-1932, p. 51. 
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                                                        4. 
 

[Ao mesmo, dando à luz o segundo volume das suas «Rimas»] 
 

Tomo segundo à luz saiu das “Rimas 
De José Daniel Rodrigues Costa” 
Obra mui devagar, mui bem composta, 
E sujeita depois a doutas limas. 
 
 
Fala em ópios, em manas, fala em primas 
Diz coisas de que a plebe não desgosta, 
Morde em peraltas, na ralé disposta 
A saltos, macaquices, pantominas. 
 
Por estas e por outras que tem feito 
Verá qualquer leitor nas obras suas 
Que ele para versar nasceu com jeito. 
 
Acham-se em tendas, acham-se em comuas;  
E para lhe aumentar honra e proveito, 
As vende o próprio autor por essas ruas. 
 
 

Idem, p. 269, nº 249. O editor diz tratar-se de um poema publicado, postumamente, por Inocêncio, Poesias […], 
p. 340. Refere também que Bocage evoca a obra de José Daniel Petas da Vida ou a Terceira Parte dos Ópios, 
Lisboa, Simão Tadeu Ferreira, 1788.   
 
    
   5. 

   
Para além destas referências literárias, outras há de carácter anedótico como 
aquelas que surgem referidas em Vida e anecdotas de Bocage:  
“Um dia, Bocage encontrou o cómico José Daniel, que se dirigia a passeio. 
Bocage parou a comentá-lo intimamente, e sentenciou em voz alta: 
 - Quem te comesse os miolos podia em seguida comungar, ainda que fôsse o 
maior católico!”,  

                                                                 […] 
Outra historieta conta o seguinte: “Assevera-se que entre Bocage e José Daniel 
se dera uma vez, no tempo em que eram amigos, o diálogo que vai ler-se: 
- Ó José Daniel, entremos aqui no Nicola. 
- Pronto. 
- Manda vir genebra e cigarros. 
Depois de terem fumado e bebido, diz Bocage: 
- Ora agora paga, para irmos dar uma volta à Lage. 
- Paga! «Non potest esse» , que estou à paz de pirolo. Paga tu! 
- Eu é que não professo real. 
- Também eu não arroto de ricaço; não convidasses um pobretão. 
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A gente por Lisboa anda pasmada, 
Vendo-te farto e cheio como um ovo 
Dos alvos pintos, que te deu por nada; 
 
E frio de terror murmura o povo 

            Que a tua estupidez anda pejada, 
            E que cedo se espera um parto novo. 

 

Bocage, Obra Completa, Daniel Pires (ed.), vol. I, Porto, Caixotim, 2004, p. 268, nº 248. O editor refere: O 
Almocreve das Petas, de acordo com Balbi, “était lu avec avidité, mais qui ne contenait que des anecdotes, des 
bonsmots, de petites pièces, de vers et autres bagatelles.” A primeira e a segunda parte daquela publicação foram 
anunciadas na Gazeta de Lisboa de 13 de Maio de 1797, ascendendo o preço de cada uma a 30 réis. A ampla 
receptividade que conheceu é atestada pela sua reedição em 1817. Este poema foi publicado, postumamente, por 
Inocêncio, Poesias […], 1853, p. 339 Este editor esclarece também que José Daniel tinha o hábito de obrigar as 
pessoas que encontrava a adquirir as suas obras. 

 

                                             3.  

            Não presta Córidon, não presta Eipino, 
 Filinto é ninharia, é lixo Alfeno, 
 Albano fala só do Tejo ameno, 
 Só tardes e manhãs descreve Alcino, 
 

“Trescala aos Seiscentistas o Paulino;  
Pois, Bocage! Isso é peste, isso é veneno.” 
Roncava charlatão rolho e pequeno,  
Pequeno em corpo, em alma pequenino. 
 
“Quem acha Voss’mecê (lhe sai dum lado 
Taful do sério rancho das lunetas) 
Quem acha para versos estremado?” 
 
“Quem?! (diz o tal) não façam lá caretas: 
Um que dos seus papéis anda pejado, 
Poeta de pregões, cantor de petas.                                                              

    
Idem, p. 267, nº 247. O Editor esclarece, em nota, que estes nomes dizem respeito, respectivamente, a Correia 
Garção, António da Cruz e Silva, Filinto Elísio, Domingos Maximiniano Torres, João Xavier de Matos, Joaquim 
Severino Ferraz de Campos ou Domingos dos Reis Quita, Paulino António Cabral de Vasconcelos e José Tomás 
da Silva Costa Quintanilha).  
Refere também que este soneto foi publicado no terceiro tomo das Rimas, em 1804, p.17, referindo que na edição 
de António Maria do Couto, encontra-se a epígrafe “A J.D.R.C., esbirro terrível pela pena e cordel”. Segundo 
este editor, Bocage afirmava em nota, acerca de José Daniel Rodrigues da Costa: “Era oficial das portas da cidade 
para impedir a entrada do vinho sem guia.” Esclarece também que, por sua vez, Inocêncio exarou, em epígrafe, 
“Ao machucho poetarrão J.D.R. da C.” Refere, igualmente, que o último verso foi transcrito, diferentemente, por 
Inocêncio Francisco da Silva: “O aguazil Daniel, cantor de petas.”, pois terá tido acesso a uma cópia que o poeta 
não enviou à Real Mesa Censória, temendo a sua acção castradora. 
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ANEXO III – ASPECTOS DA FORTUNA CRÍTICA DE JOSÉ DANIEL 

RODRIGUES DA COSTA 

 
1. 

                        À memoria de José Daniel Rodrigues da Costa 
                        Poeta da padaria e baixa ralé de Lisboa 

                                                                                                                     
                                                                                A gente de Lisboa anda pasmada,  

                                                                                     Vendo-te farto e cheio como um ovo, 
                                                                                      Dos alvos pintos que te deu por nada. 

                                                                  Bocage, Soneto ao supra 
 

O José Daniel Rodrigues da Costa 
No seu tempo foi poeta dos poetas, 
Famigerados vendilhões de petas 
De que a baixa ralé sómente gosta. 
 
Os cegos de Lisboa pela porta 
Fez correr, pregoando as suas tretas; 
Ganhou muito dinheiro, e as vis caretas 
Da fome, nunca viu, cheias de bosta. 

 
Teve uma vida farta e folgazã, 
Muito diferente do cantor do Gama. 
Sem lhe importar do mundo a glória vã, 
 
Lusíadas não fez de eterna fama;  
Fez trovas de agradar à classe chã 
Para ter lauta mesa e mole cama. 

 

Impresso em Vanda Anastácio (ed.), Obras de Francisco Joaquim Bingre, vol. VI, Porto, Lello, 2005, pp. 105-
106. 
   

                                             2. 

 

Das Petas o Almocreve” é obra tua, 
Bem se vê, Daniel, na frase e gosto; 
Adiça três de Abril, ou seis de Agosto 
É de quem vende as rimas pela rua. 
 
Cheira a teu nome o roubo da perua,  
E entre o tostado arroz o gato posto; 
Eis a obra melhor que tens composto, 

                      Inda que de artifício e graça nua. 
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 9.   
 
 

 
 

Gazeta de Lisboa, nº 155, Julho de 1823. 
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 8. 
 

 
 

Ecloga. Tristezas de Jozino, e virtude de Matilde …, Lisboa, Officina de Domingos Gonsalves, 1781.  
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 7. 
 
 

 
 

Os engeitados da fortuna expostos na roda do tempo: obra moral e muito divertida, Lisboa, Impressão de João 
Nunes Esteves, 1817.  
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Portugal enfermo por vicios, e abusos de ambos os sexos,  Lisboa: Impressão Regia, 1819. 
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6. 
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5. 
 

 
 

 
Almocreve de petas ou moral disfarçada para correcção das miudezas da vida, Lisboa, Off. Simão Thaddeo 
Ferreira., 1798. 
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 4. 
 

 

 
 
A murmuração entre um Doutor velho - hum capitão, hum frade, hum poeta e um Taful sentados no passeio 
público – (1ª e 2º partes),  Lisboa, Typ.. Silviana, 1825. 
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 3. 
 

 
 
Novidades da corte vistas por Jozino e relatadas aos pastores da sua aldeia., Lisboa, Off. De António Rodrigues 
Galhardo, 1777. 
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 2. 
 

 
 

Colecção de todas as obras modernas que o author tem feito a Sua Real Magestade o Augusto Senhor D. Miguel 
I antes de hir para a Alemanha,  Lisboa, Impr. Silviana, 1829. 
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ANEXO II – ICONOGRAFIA 

 
 1. 
 

 
 

Colecção de todas as obras modernas que o author tem feito a Sua Real Magestade o Augusto Senhor D. Miguel 
I antes de hir para a Alemanha,  Lisboa, Impr. Silviana, 1829. 
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 55. 
 

Na verdade não tem as Imprensas, como lá dizem, mãos a medir com a chusma 
de Periodicos, repetindo-se quasi sempre huns aos outros! Não duvido que seus 
Authores tenhão as minhas obras em menos apreço do que as suas, porém já 
notei que o N.º 2.º do Cidadão Artista traz, com mui pouca differença, em 
prosa o que eu já disse em verso no meu Portugal Enfermo, e outras cousas que 
estão já ditas, e espalhadas por quatorze volumes das minhas obras. Como 
porém se faça preciso distrahir a idéa de cousas tristes, faço imprimir as 
Queixas de Apollo com alguma jovialidade, para haver hum Papel, que se lêa, 
sem viseira carregada; porque não vejo por essas lojas senão rostos soturnos 
lendo laudas, e laudas, sem nos darem com hum riso hum ar da sua graça. 

Leitor: Não te encareço esta Obra por boa, sim por desusada; porque em 
cousas taes a variedade deleita: compra, e lê, que só assim saberás o que isto 
custa a fazer, e se muito, ou pouco Vale. 

 
Papeis Contra Papeis, ou Queixas de Apollo para Açoute de  Mãos Poetas, Lisboa, Officina de Simão Thaddeo 
Ferreira, 1820. 
 

  56. 

 
Meu applicado Leitor, se annualmente te mortefico com as minhas Obras, não 
te queixes de mim, queixate da extracção, que ellas tem, a qual dá motivo a que 
eu já mais cesse de compor, a pezar de conhecer, que as repetidas composições 
são huma lima surda, que a pouco, e pouco vai desgastando a máquina dos 
Authores. 

 
 “Ao Leitor”, O espreitador do mundo novo: obra critica moral e divertida., Lisboa, Offic. de Simão Thaddeo 
Ferreira, 1802. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 30 

nesga. Porém inda assim não se descuidem Vossas mercês que chamem a esta 
minha rogativa pedir esmóla; olhem que o meu pensamento he outro: tudo se 
encerra sómente em vender o meu trabalho a quem o quizer comprar; e se nisto 
ha caridade, eu he que a faço aos outros. 

 
“Prologo”, Câmara Optica, onde as vistas ás avessas mostrão o mundo a’s direitas, Lisboa, Officina de Simão 
Thaddeo Ferreira, 1807. 

 
 52. 
 
 

…que a mim o que me importa, he fazer o meu papelinho sem entender com 
pessoa alguma e ver se se gasta, para tapar a boca a tanta gente, que me cerca: 
com effeito parece-me, que daqui em diante não terei razão de queixa: bem me 
dizia a mim o meu Almocreve: Trabalhe, Senhor, trabalhe nas Petas, que o 
consumo he certo; parece que tem aquelle rapaz natureza de gato pela 
promptidão com que advinha os ventos; e o certo he, que me fallou muita 
verdade; porque segundo vejo, já o anno novo vai abrindo para mim o olho 
direito, se até agora parecia que estava dormindo.    

 
Almocreve de petas ou moral disfarçada para correcção das miudezas da vida, Lisboa, Off. Simão Thaddeo 
Ferreira, 1799, Tomo II, p.I. 

 
 53. 

 
…mas fica-me a gloria de não ter esperdiçado o meu tempo, porque se não 
compuz huma Obra pensamenteada, sublime, energica, e grandiloca, onde a 
imaginação vôe, e o discurso se extasie, remontando o meu nome ad sidera, ao 
menos compuz hum papel, que me aquentou a algibeira, e arranjou alguns 
negalhos, que me fez huma arrumação como lhe não sei dizer; 

 
“Falla de despedida do Editor desta Obra em 10 de Março de 1800”, Almocreve de Petas, Lisboa, 1799, T.II, p.. 
LII. 

 
 
 54. 

 
AMigoLeitor: No grande labyrintho de Periódicos, e outas obras 

analogas ao tempo, em que em todos elles leio infinitas palavras acabadas em 
ão, e outras em ismo, por exemplo Nação, Constituição, Proclamação, 
Regeneração, &c. e de mistura Patriotismo, Rigorismo, Egoismo, Dispotismo, 
peço a Deos Nosso Senhor me não leve deste cançado Mundo sem encontrar 
nestes Papeis algumas palavras que acabem em Ento, verbi gratia 
Restabelecimento, Alimento, Contentamento, e principalmente Pagamento, que 
por este ser a mola real da maior parte das cousas, choro muito a sua falta.  

 
Papeis Contra Papeis, ou Queixas de Apollo para Açoute de Máos Poetas, Lisboa, Officina de Simão Thaddeo 
Ferreira, 1820. 
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intitulado Retorno do Almocreve; pois não deseja por modo algum usurpar a 
gloria devida aos seus Authores; contentando-se apenas com a sua composição 
do Almocreve de Petas, com a qual roga a todos a continuação desta 
curiosidade, e que lhe rezem pela vida, os que lhe tem rezado pela alma, porque 
está de saude perfeita para servir a Vv. mm.  

 
 Almocreve de petas ou moral disfarçada para correcção das miudezas da vida, Lisboa, Off. Simão Thaddeo 
Ferreira, 1798, p. LXV. 
 
 
 49. 
 

Eis a estrada, que eu quizera ver seguir na analyse, que se faz ás Obras alheias; 
muitos escrevem injurias, desacreditando, e personalisando por agradarem aos 
que tem sciencia de oculos: quero dizer, sciencia d’aquelles, que sem 
necessidade usão de oculos fixos […] para nos capacitarem que são muito 
afferrados á leitura, e que a applicação lhes tem diminuido a vista; […] apontar 
fragilidades, quando o que as aponta tambem as tem, tudo isto póde cazar sem 
dispensa com as Obras boas, ou más, que se imprimem; e deixo á mesma 
Posteridade o dar a estes rasgos das pennas, o nome que merecem. 
Esses antepassados mais chegados a nós, tambem analisárão, questionárão, e 
chamárão varios engenhos de prosa, e verso, ao juizo literario, e ao voto dos 
Sabios do seu tempo, em cujos certames sahião com graça cousas, que na 
mesma lucta instruião, e recreavão, sem o asco, e o azedume, que mostrão os 
d’agora. 

 
A Falta de reflexão, ou meio divertido de evitar prejuízos, Lisboa, Impressão Regia, 1827. 
 
   
  50. 

 
Forte epidemia de Folhetos appareceo no mundo depois da minha Collecção 
das Petas! Ora estes Senhores Escriptores do parlamento baixo, como eu que 
lho digo, não se desenganaráõ do desprezo, que merecem todos aquelles, que 
se fazem plagiarios? Em certo modo os que me pertendem imitar dão forças ao 
meu desvanecimento, porque me trazem á memoria que Virgilio imitou a 
Homero, Camões a Virgilio, e Cicero a Demosthenes; e quem mostra desejos 
de imitarme, nisso mesmo me concede algum merecimento. 

 
Camara Optica, onde as vistas ás avessas mostrão o mundo a’s direitas, Lisboa, Officina de Simão Thaddeo 
Ferreira, 1807 8 em itálico no original.) 

 
  
 51. 

 
Em fim, estimaveis Senhores, quem trabalha he porque necessita; e certo neste 
principio, rogo a Vossas mercês que por effeito da sua curiosidade, venhão ser 
meus Assignantes; e isto confio muito das suas consciencias, ainda que estas, 
por muito largas no tempo presente, parece que se lhes tem mettido alguma 
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no rol dos Anonymos, porque se a obra sahio feliz, não he de$ar ter o nome do 
Author, e se sahio informe, tenho valor, e animo para soffrer a sangue frio a 
crítica merecida. 

 
“Prologo”, Camara Optica, onde as vistas ás avessas mostrão o mundo a’s direitas, Lisboa, Officina de Simão 
Thaddeo Ferreira, 1807.  
 

 
 46. 
 

Alerta, álerta Senhor Espreitador do Mundo novo: olhe que V. m. anda-se 
cansando debalde, porque o mundo acha-se nas mesmas torturas; e de mais a 
mais veja que as suas descubertas brevemente serão imitadas por outro Author 
com mais, ou menos graça: olhe que hun Piolho sagaz lhe vai fazer huma 
guerra semelhante á que faz na camiza do pobre. Acautele-se, Senhor 
Espreitador, que estão para sahir á luz huns Folhetos intitulados: O Piolho 
Viajante: de um Author, a quem V. m. abrio caminho com as suas joviaes 
producções. Tenha em vistas que o tal Piolhinho tem andado ao pasto no seu 
Almocreve de Petas, no seu Comboy de Mentiras, e nas suas espreitaduras; 
cuidado, cuidado, que ha quem faça negocio com as suas graças, virando-lhes 
as guardas. Assim fallou huma visão ao nosso Espreitador em hum sonho, que 
teve a noite passada. Ao que elle mesmo durmindo diz que respondêra: 
vivâmos todos: o Piolho já me não faz guerra, porque eu descanço de espreitar 
no fim deste anno.  

 
O espreitador do mundo novo: obra critica moral e divertida., Lisboa, Offic. de Simão Thaddeo Ferreira, 1802. 
 
 

 47. 
 

Não passárão de quatro até cinco genios mordazes, que não lhe podendo pôr 
outro defeito, forão publicando que a Obra não era minha, a ver se isto pegava, 
como pegou a moda da Tiro liro por toda a parte. Ora vejão Vossas Mercês, 
pelo amor de Deos, que tal ficaria eu quando mo disserão! 
A Obra não será minha; mas o primeiro Folheto imprimio-se, e reimprimio-se, 
e eu recebi o producto de mil e quinhentos Folhetos. Talvez que estes 
individuos campem melhor no pùblico com cavallos emprestados, trastes, e 
dinheiros alheios, do que eu com versos de outrem! Nunca fui plagiario; antes 
os tenho encontrado de obras minhas: e desde a primeira, que imprimi, que foi 
a Obra dos Opios, ainda não mudei de estilo; porque me não acho com forças, 
para imitar os Guindados do tempo. 

 

“Chama-se a isto hum Prologo.”, Continuação do Portugal Enfermo (…), Parte II, Impressão Regia, 1820. 
 
 
  48. 

 
O Editor desta Obra pela razão de ter recebido varias Cartas jocosas no Correio, 
torna a declarar, que elle não he o Author do Café jocoso, nem do papel 
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outros seis mezes com outros tantos Folhetos, os quaes se intitulem = Os 
Engeitados da Fortuna expostos na roda do Tempo. 

 
Os enjeitados da fortuna expostos na roda do tempo, obra moral, e muito divertida,  Lisboa, Impressão Regia, 
1817. 

 
 
 43.  
 

Huma vez que o Barco partio, resta dar o Author as crescenças deste Folheto, 
para recrear os Leitores, e encher as quatro folhas de papel; e para este fim 
veja-se o seguinte 
CONTO MORAL. 
 
E  
 
Crescenças deste Folheto, porque o Author não quer encargos de consciencia. 
Desvarios da melancolia nos seguintes versos, em que por ora as Senhoras 
occupão o primeiro lugar; e para os outros Folhetos levaráõ os homens tambem 
o seu quinhão.  

 
Barco da carreira dos tolos: obra critica, moral e divertida.,  Lisboa, Off. Simão Thaddeo Ferreira.                                                                           
1803. 
 
  44. 

 

…se me notarem erros de outra natureza desculpem-me, que a preça não dá 
lugar a emendas, e talvez que muitos sejão filhos legítimos do meu Impressor, 
ou dos seus Officiaes, de que eu nunca fui Padrinho. E com isto não enfado 
mais a vv. mm. Que vou aparar pennas para os Folhetos seguintes, esperando 
dos seus briosos genios, por esta Obra, os 30 réis do costume, que com a maior 
vontade tenho acceitado, acceito, e acceitarei; vv. mm. Dirão se os Valle. 

 
  Almocreve de Petas…, Lisboa, Simão Thaddeo Ferreira, 1798, Tomo I, p. XXXVII  

 
 45. 
 

 
Ha nisto de composições de Petas huma certa confusão, que me obriga a 
desenvolver os enganos, e equivocações, que Girão nesta materia, só para que 
nem eu me figure usurpador do merecimento alheio, nem os outros campem á 
sombra da boa fé, que o respeitavel Público me tem concedido. He verdade que 
desde que me callei com o Hospital do Mundo, que conclui, tem sahido outras 
obras periodicas, que querem representar o meu estilo; e ainda que me não 
pertence analysar a sua bondade, ou apontar os seus defeitos, por não ir á 
aposta com os mais authores, como costumão fazer os rapazes da escóla, com 
tudo não devo soffrer, que se me imputem obras, que não faço; e para de huma 
vez dissipar esta preoccupação, fique o benigno Público desde já na certeza de 
que obra, que não leve o meu nome, não he minha. Nunca me ageitei a entrar 
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troco de huma parva quantitas, que ma não dão por meus olhos bellos, pois não 
tenho merecimentos para isto, mas sim por hum termo licito, termo que faz o 
distincto caracter do homem, a que alguns Doutores chamão trabalho, outros 
agencia; e como eu nesta curiosidade uso della, devo pela ordem da 
dependencia, que tenho, participar a todos os meus sentimentos, e o modo fácil 
de me enriquecerem, que não he impossivel: eu nas minhas poucas posses 
ajudo a todos aquelles, de quem preciso, e não com tão pouco, que não seja 
com centos, e centos de mil réis todos os annos; e se não haja vista ás partes. 
Eu enriqueço o Sombreireiro, o Alfayate, a loja de Capella, a do Mercador, a do 
Fanqueiro, o Fabricante de meias, o Çapateiro, e toda a mais corporação, de 
que o homem depende para se vestir com decencia. Se vamos ao gasto da boca, 
hoc opus, hic labor est, falle essa Ribeira, falle o assougue, que para isso tem 
lingua de palmo, falle o Confeiteiro, a Padeira, a Mercearia, e fallem finalmente 
os Barcos d’agua acima nas conduções que me fazem; …pois se eu com o meu 
pouco, desejo enriquecer tantos, quantas são as cousas de que preciso, ergo 
porque não hão de tantos concorrer para eu ser rico com tão pequena porção?  

 
Almocreve de petas ou moral disfarçada para correcção das miudezas da vida, Lisboa, Off. Simão Thaddeo 
Ferreira, p. LXVI. 
 
 42. 

 
Ora com este proposito firme de não continuar mais em compor Periodicos, fui 
passando alguns dias; porém não se me tirando da lembrança as estravagancias 
do mundo, até que em huma noite, serião onze horas, indo gozar do descanço, 
de que todos partecipão mais, ou menos, adormeci, fazendo trégoas com o 
trabalhos da vida. Foi então que se me representou em sonhos, que me batião á 
porta, e que a família hia com muita pressa ver quem era. E dizendo-me que era 
hum sugeito que me procurava, mandei que perguntassem o seu nome. 
Respondeo elle que se chamava Prologo, e que lhe importava muito fallar-me. 
Póde entrar, Senhor Prologo, lhe disse eu. […] Eu, Senhor, me disse elle, sou 
huma cousa que muito pouco vulto faço neste mundo, e no outro nenhum; e já 
neste as mais das vezes quem me encontra nem para mim olha; mas assim 
mesmo em quasi todas as obras me meto, e em muitas que não tem fim. […] as 
obras, de que fallo, são daquellas impressas, para que se tirão Assignaturas, 
humas que ficão no meio, outras que se promettem, e ficão só comigo, e 
algumas que felizmente se acabão. 
Tambem sou mettido em Obras de tal natureza, que quem me vê nellas, espera 
dellas grandes cousas! Sabida a historia, nada do que inculco apparece.[…] 
Algum dia apparecia eu em todos os livros cercado de elogios em louvor dos 
Authores, em prosa, e verso; e vinha a Público muito soberbo, porque tinha ao 
pé de mim quem me abonasse, e defendesse naquelles, repetidos louvores: hoje 
já não succede assim: Oh! tempora! Oh! mores!  […] 
Como tenho toda a certeza de que V.m. com a sua costumada jovialidade expoz 
acordado ao Público o que varias noites se lhe figurou dormindo, e de que em 
bem arranjados sonhos se lhe representou ver a Roda da fantastica Fortuna, 
Obra, de que muita gente não só gostou pela variedade de cousas, com que 
preencheo a medida dos seus Folhetos, mas tambem pela moral, que nella se 
envolvia; lhe venho agora rogar se queira incumbir de entreter os curiosos 



 25 

Do que as petas do Armocreve, 
Mas não deixa de ser util, 
Quem por este estillo escreve: 
 
Que em Obras muito pequenas, 
Em folhetos desperçados, 
Muitas vezes tenho lido, 
Pensamentos delicados.  
 

Almocreve de Petas, 2ª ed,, T. III, Lisboa, Oficina de J.F.M. de Campos, 1819. 
 

 38. 
 

Esta Obra, a que me proponho, não leva o frontispicio pomposo, nem indica, 
que trata de Chimica, Botânica, Fysica, Fysiologia, Anatomia, Anachrologia, 
Geografia, Viagens, Commercio, Maquinas, e outras materias, com que muitas 
Obras se condecorão, cujas promessas mais parecem diccionario de palavras, 
que desempenho dos assumptos. Nada, não, Senhores; na minha Obra, pinta-se 
tão somente hum Barco da Carreira dos Tôlos, com o seu Arrais, como melhor 
se aponta na Introducção da mesma Obra.  

 
“Prólogo”Barco da carreira dos tolos: obra critica, moral e divertida., Lisboa, Off. Simão Thaddeo Ferreira, 
1803.                                                                          

 
 

 39. 
 

Em todos os motivos, que Portugal tem tido nos meus dias ou de alegria, ou de 
tristeza, não tenho deixado de apparecer com alguma Obra, sendo sempre dos 
primeiros; e muitas vezes imprimindo á minha custa, para dar gratuitamente: 
nesta parte tenho satisfeito aos deveres do bom Cidadão. 

 
“Prologo”, Roda da fortuna, onde gira toda a qualidade de gente bem, ou mal segura: obra critica, moral e 
muito divertida, Lisboa, Impressão Regia, 1816. 

 
 

  40.  

Perdoai, se com as muitas Obras, que tenho impresso, vos tenho importunado, o 
que não será já por muito tempo; mas, em quanto posso pegar na penna, e a 
cabeça me pode governar, não desisto de compôr; e imploro a vossa 
curiosidade para e extracção do presente Folheto; porque não sou pesado á 
Sociedade por este modo.  

 
 Ronda do Patriotismo, Lisboa, Impressão Regia, 1827. 

 

41. 

Senhores Portuguezes, Amigos, conhecidos, e desconhecidos, não posso 
engolir em sêcco, que tendo todos grandes desejos de serem ricos, e os que o 
são de o serem mais, não desejem tambem ver-me com huma igual riqueza, a 
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honesto, e civíl, he que me desafia a desembainhar a espada da Critica contra os 
vicios em todas as minhas Obras, acutilando estes, e poupando com tudo os 
seus adoradores. 
He por tanto que exponho ao Público esta Obra dos achaques chrónicos, com 
que o tempo tem contaminado os antigos, memoraveis, e bem acceitos 
costumes do nosso Portugal; que quanto mais se reprehendem os d’agora, tanto 
maiores elogios se fazem aos passados. 

 
 “Prologo”, Portugal enfermo…, Impressão Regia, 1819. 
 
  
 34. 

 
Esta obra he huma imitação dos folhetos, que em 1731 sahião todas as 
semanas, e não obstante o seu Author disfrutar hum espirito mais desafogado, 
nem por isso seguio outro trilho;  

 
Almocreve de petas ou moral disfarçada para correcção das miudezas da vida, Lisboa, Off. Simão Thaddeo 
Ferreira, 1798, p.  XIII. 

 
 35. 
 

Prometter, e faltar he de hum carácter bem pouco honrado, e he hum vicio, que 
hoje entra na ordem da boa feição; porque em cousas leves he moda, e foi huma 
graça, e em cousas pezadas, com quatro cortezias, e hum perdoe v.m. que me 
não foi possivel, fica tudo sanado: vendo o Editor desta Obra, que na Parte 
XXXIX. Prometteo decidir o enigma exposto em huma oitava, e tendo noticias 
de que em varias conversações houverão immensas disputas, além de apostas 
de jantares de Isidro, e merendollas de mar, para socegar este tumulto, e não 
faltar á palavra, elle Editor declara… 

 
Almocreve de petas ou moral disfarçada para correcção das miudezas da vida, Lisboa, Off. Simão Thaddeo 
Ferreira, 1798, p. XLV. 

 
 36. 

 
Eu não trato de prometter nestes Folhetos cousas grandes; porque os meus 
talentos são pequenos: e não quero que me digão, que promettendo muito, não 
dou nada. O que asseguro he não escandalisar os ouvidos dos Leitores, seja 
Homem, ou Senhora; porque os hei de fazer confessar, que he verdade, o que 
digo, e que pinto ao natural, o que se está vendo; […] além  de servir de lição 
para que os dois sexos se acautellem de tratantes, vindo por todos os lados esta 
Obra a ser útil. 

 
O espreitador do mundo novo: obra critica moral e divertida., Lisboa, Offic. de Simão Thaddeo Ferreira. 
 

 
 37.  

 
Ha Livros mais importantes, 



 23 

podesse apontar, quanto isto me fosse licito. Pelos effeitos he que estou 
convencido, que os bons costumes se prevertêrão. 

 
O espreitador do mundo novo: obra critica moral e divertida., Lisboa, Offic. de Simão Thaddeo Ferreira.  
 

  
 
 
 30. 

 
Como me concedesse a Providencia hum genio incançavel para fustigar os 
vícios, que tanto empestão a Sociedade dos homens, pégo na penna, certo de 
que no decurso de hum grande numero de seculos se não tem reprovado este 
modo de atacar os vicios; e esta tem sido sempre a estrada, por onde tem 
caminhado huma engraçada critica de muitos Authores joviaes, para reprimir os 
excessos, que precipitão a mocidade, e arruinão as familias. 

 
 “Prologo divertido”, Tribunal da razão…, Lisboa, Impressão Regia, 1814.  
 
 
 31.  
 

Vejamos agora de caminho, e muito breve, o que he ser Cidadão. He ser hum 
homem de bem, em nada escandaloso, concorrendo para a união dos seus 
semelhantes, guardando com probidade o que as Leis determinarem, sem 
querer ser exceptuado, para se isentar de as seguir, seja qual fôr a sua condição. 

 
O avô dos periódicos, Lisboa, Impressão Regia, 1826. 
 
 32. 
 

Não há cousa mais veloz, que o pensamento do homem! Elle abrange em hum 
pequeno circulo, que faz pelas variedades do mundo, immensas cousas, que 
descobrem hum amplo quadro, onde a justa crítica, muito á vontade, póde 
riscar, e metter as côres na pintura das desordens de hum Mundo novo tal, qual 
o que vemos, que nem por sombras se assemelha em cousa alguma ao Mundo 
velho. […] Se fosse possível, que os nossos antigos resuscitassem, elles se 
cobririão de pejo, logo que vissem os seus descendentes envolvidos nos 
rediculos trages d’agora, nos desenvoltos comportamentos de ambos os sexos, 
nas desenfreadas creações da mocidade, nas faltas de palavra do tempo 
presente, na pouca lisura dos negócios, nos estragadores deboches, nas boas 
feições das sociedade, e nas sem-ceremonias, com que hoje se tratão ainda 
aquelas mesmas cousas, que merecem o maior respeito. 

 
O espreitador do mundo novo: obra critica moral e divertida., Lisboa, Offic. de Simão Thaddeo Ferreira. 
 
 33. 
 

Devem capacitar-se os meus amabilissimos Leitores que o meu genio, hum 
pouco propenso ás Bellas Letras, e mais que tudo, o muito, que prezo quanto he 
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Na formoza, discreta, rica, ou pobre; 
No que arróta milhões, ou tem poderes; 
No tôlo, no valente, sabio, ou nobre: 
Em todos faz o vicio os seus deveres: 
De ninguem o vicioso quer conselho, 
Indaque esteja no calçado velho. 
DO AUTHOR  

 
Tizoura da Critica ou Carta, que ao seu amigo da Cidade do Porto o Senhor Joze Luís Guerner (…), Lisboa, 
Typografia Lacerdina, 1821   

  
 

Nestas Vistas diversas apresento 
A justa correcção, que atalha o vicio: 
A crítica moral, que represento, 
Póde a muitos salvar do precipício. 
Misturo na lição divertimento, 
Faço aos genios esturdios beneficio, 
Utilizo, aconselho, em tudo toco, 
Desnudando a Verdade, a rir provoco. 

 
 Camara óptica, onde as vistas ás avessas mostrão o mundo a’s direitas,  Lisboa, Offic. de J.F.M. de Campos, 
1824.   
 
   
 
  28.  
 

Nem a vaidade de ser Author, nem a presumpção de exceder os Escriptores do 
meu tempo, nem o desvanecimento dos repetidos elogios, que muitas Pessoas 
me fazem, serião incentivos bastantes para eu escrever com tanta assiduidade, 
como escrevo. Não me ufanão semelhantes apavonações; porque o deixar-me 
possuir destes fôfos sentimentos seria em mim huma bem notada mania.  

 
“Prologo”, Portugal enfermo por vícios, e abusos de ambos os sexos. Lisboa, Impressão Regia, 1819. 
 
 
 
  29.  

 
Nestes termos, meu curioso Leitor, esta composição, que ponho na tua 
respeitavel presença, ou julgando-te prudente, e sábio, ou crítico, e 
desarrasoado, vai ornada de sentimentos moraes, que servem de alicerce a este 
edifício. E se muitos me chamarem Pregador importuno, lembrem-se, que a 
verdade, e a moral, devem-se estimar, como se estima o Sol, que não enjoa por 
apparecer todos os dias. 
E muito embora me tenhão por hum impertinente indagador dos costumes; que 
a generalidade com que fallo, não deixa lugar para que pessoa alguma se 
offenda. Eu não fallo de todas, fallo de muitas, e não conheço huma só, que 
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Supprir por essas pobres malfadadas? 
Eu louvo a correcção, que he providencia: 
Que o vicio se persiga he decoroso; 
Porém com tal escrupulo, e decencia, 
Que não se aponte nunca o vicioso. 
[…] 
Quantos pimentões ha, poucos serião 
Para deitar nas linguas maldizentes; 
As dos Cegos tambem os merecião, 
Que nos pregões insultão tantas gentes. 
Armada de aranzeis, e cousas suas 
Inventão lá por si a infamme lenda; 
Que he quando gritão mais por essas ruas; 
Por terem dos Papeis segura venda.  
 

Pimenta para as ma’s línguas. Em huma Epistola ao Illustrissimo Senhor José Luiz Guerner, Lisboa, 
Impressão de João Nunes Esteves, 1826. 
 
 
  26. 

 
 

Geme o prelo com Obras d’alta estima, 
Guindadas produções da prosa, e rima: 
Eu podia também metter em provas 
Hum bom recheio de palavras novas: 
Mas porque tudo entenda, o que relato, 
Fallo como meu Pai, que he mais barato. 
 
Anon… em certo manusc… 

Comboy de mentiras…, Lisboa, Oficina de Simão Thaddeo Ferreira, 1801 

 
E 
 

As verdades a muitos descontentão, 
Porém quando em geral dellas se falla, 
Cada qual por si sabe os que se izentão, 
Se na pena cahio, consigo calla. 
 
Anonym…… 

 
Modas do tempo descubertas na quarta parte dos ópios, Lisboa, Offic. de Simão Thadeo Ferreira, 1788 

 
  
 27.  
 

Qualquer vicio onde está, nunca se encobre; 
Apparece nos homens, e mulheres: 
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Eu a cançada idéa fatigando, 
De noite, e dia vou compondo, e lendo. 
Nesta Babel confuza sitiada 
Por mil peças de insipidos Autores, 
Onde por infammar não deixão nada, 
De Libellos de injurias correctores: 
Conservo-me chorando o pobre estado, 
A que chegou dos Genios a manía; 
Perdeo-se aquelle estylo manejado 
Co’ a decencia de Autores de algum dia. 
Logo vão ás do cabo por mal nosso, 
Não sabem já seguir o meio termo: 
Neste ramo de Imprensa dizer posso 
Que estava, e fica Portugal enfermo. 
Porque hum contagio tal de nós se arrede, 
Todo o exforço se faz, tudo se intenta, 
Consente Amigo meu, que a razão pede 
Que nas más Linguas bote esta pimenta. 
[…] 
Roga o Autor lhe sejão remettidos 
Os defeitos de toda a qualidade, 
Para os pôr na Facecia repetidos 
Com exacção, amor, e caridade. 
[…] 
Perguntára aos Senhores Curiosos 
Onde aprenderão termos insultantes? 
Para armarem Folhetos sediciosos 
Atacando os seus mesmos semilhantes! 
Se no grande Camões aprenderião 
Estylo proprio só de regateira? 
Se acaso injurias taes elles lerião 
Em Miranda, Bernardes, ou Ferreira? 
Se o nosso Tolentino sempre honrado 
O bom Diniz, o amavel Figueiredo; 
Hum Garção, que será sempre lembrado, 
E outros, a quem a morte levou cedo! 
[…] 
Não revivem ainda nas estantes 
Producções de alguns mais em verso, ou proza? 
Sem taes attrevimentos repugnantes 
A’saã Moral, Moral Religiosa? 
E não tiverão estes bons Autores 
Litterarias contendas nos seus dias? 
Sem se fazerem vís infammadores, 
Não tinhão entre si graves porfias? 
Amigo, mudou tudo de figura! 
As Bellas Letras forão sepultadas, 
E veio huma geral descompostura 
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De mostrar de mil erros a verdade, 
E do mais livre povo então soffrida, 
E do mais poderoso receada; 
Por que entre nós se dará mal recebida? 
 

                                   Ferreira Cartas V. Liv. 2º 
 
Camara Óptica (…), Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1807 ( itálico no original). 
 
    
   24.  

 
I. 
EU canto o Herói, que vôa sem ter azas 
Nas altas regiões de frio, e fogo, 
Que no corpo da Lua encontrou casas, 
Que não erão de pasto, nem de jogo; 
Que vio montes de gello, outros de brazas, 
Que indo buscar nas nuvens desafogo, 
As dúvidas tirou á gente perra, 
Que teima em que na Lua não ha terra. 
 
[…] 
3. 
A ti, Mercúrio, invoco desta vez, 
Porque és hum Deos, que tens pés, e cabeça, 
[…] 
Para seres o auxilio desta Peça; 
 
79. 
[…] 
Direi nisto, que vi, que muito louvo, 
Que por Leis, e costumes dos Lulanos, 
Esquecem Persas, Gregos, e Romanos. 

 
80. 
[…] 
E descendo, desiste do que emprende, 
Que a tanto o engenho humano não se extende. 

 
O balão, aos habitantes da lua. Poema, heroi-comico em hum só canto, Lisboa, Imp. Regia. 1819. 
 

  
 25. 
 
 

Meu Amigo Guernér, prezado Amigo, 
[…] 
No retiro em que estás, fructos colhendo, 
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Hum Costa, hum Bingre…” 

Portugal enfermo por vícios, e abusos de ambos os sexos, Lisboa, Impressão de João Nunes Esteves, 1829. 
 
     

 21.   
   
  

Quid verum, atque decens curo, e rogo, e omnis in hoc sum: 
Condo, e compono, que mox depromore possim. 
Horat. Epist. I. L.I. v. II. E 12. 
 
(Cuido em ser verdadeiro, em ser decente, 
Pergunto, vejo, observo, e tudo guardo: 
Reflexiono depois, de nada abuso, 
E de quanto indaguei, faço bom uso.) 

 
O espreitador do mundo novo: obra critica moral e divertida., Lisboa, Offic. de Simão Thaddeo Ferreira, 1802. 
  
 

Hoc fonte derivata clades 
In patriam, populumque fluxit. 
Horac. Ode vi. Aos Rom. L. III. 
 
 

Embarque dos apaixonados dos francezes para o hospital do mundo ou Segunda parte da Protecção à franceza, 
Lisboa, Offic. de Simão Thaddeo Ferreira, 1808. 
 
 
 22. 
 

Quem se teme de si, quem soffre emenda 
Naõ tem de quem temer, nem dá motivo, 
Que nelle ache a malicia, que reprebenão. 
Bernard. Cart. 27   

Ecloga Segunda Parte, Lisboa, Officina de Domingos Gonsalves, 1780. 

   

  23. 

Nem eu delicadezas vou cantando, 
Com gosto do louvor, mas explicando 
Puras verdades já por mim passadas, 
Oxalá foraõ fabulas sonhadas. 

                                    Camões. Canc. X. 
 
Espada da Justiça (…), Lisboa, Officin. Patr. de Francisco Luiz Ameno, 1781. 
 

Aquella proveitosa liberdade 
Aos antigos Poetas concedida 
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Eu faria huma injuria á Gratidão, se me lembrasse de outra pessoa para esta 
Dedicatoria; quando por experiencia tenho conhecido quanto a sua 
curiosidade, applicação, e talentos ambicionão as minhas Producções. 
Aqui me offerecia agora a minha imaginação hum vasto assumpto, para tecer-
lhe o Elogio, que merece hum homem amador das Bellas Letras, e ornado 
d’aquellas virtudes moraes, que tanto caracterizão o verdadeiro homem de 
bem. Mas fazer das suas apreciaveis qualidades huma extensa narração, seria 
dar por nova huma pintura ao mesmo Pintor, que a desenhou. 
O Céo dilate a sua estimavel vida para consolação dos seus amigos; sendo hum 
dos que mais o preza, e respeita 
 
José Daniel Rodrigues da Costa. 

 
Portugal enfermo por vicios, e abusos de ambos os sexos., Lisboa, Impressão Regia, 1819. (Em itálico no 
original). 
 
 20.  
 
O autor ao referir-se à poesia afirma que: 
 
                                    Então era por todos estimada; 

Hoje está, como tudo, desgraçada. 
Feliz tempo de antigos Portuguezes! 
Camões, Sá de Miranda, Sá Menezes, 
Hum Castilho, huns Andrades, hum Ferreira, 
Castro, teive, Bernardes e silveira, 
George de Monte-Mór, Franco Barreto, 
Do almo Virgílio Traductor completo, 
Candido Luzitano Mestre da arte. 
[…] 
Homens de gosto, de arte, e natureza! 
Honra da lingoagem Portugueza! 
Nos escriptos de então se descobria 
A sentença, a doçura co a harmonia. 
Mais proximos a nós muitos, respeitão 
Outros mil, cujas obras nos deleitão: 
Hum Tarouca, hum Penalva, hum Ericeira, 
De quem a alada Fama he pregoeira; 
Hum Gregorio de Matos bem sabido, 
[…] 
Hum Gonzaga, hum Garção, douto Diniz, 
Cláudio, Quita, Alvarenga, hum Amaral 

[…] 
O sabio, e inimitavel Tolentino, 
Que aprendeo a viver no seu ensino; 
Bocage, Pimentel, Curvo Semmedo, 
[…] 
O celebrado Abbade de Jacente 
[…] 
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Aceitai-os, Senhor, que a desventura, 
Inda vista na mais grossa pintura, 
Sempre causa pavôr, dó, e respeito 
A’quelle, que não tem de bronze o peito. 
Em mim domina mais, e tem mais parte 
Inda a propria paixaõ, que a mesma arte; 
Eu procurei sómente achar piedade, 
Não me elevo nas azas da vaidade. 
Bem conheço que estais nos tenros annos, 
Que naõ podem mover-vos os meus damnos; 
Que neste tempo o tempo por Vós passa, 
Sem vos mostrar o que he sorte, ou disgraça. 
Mas quando da razaõ a luz brilhante 
Vibrar nos vossos olhos mais constante, 
Sabereis conhecer o quanto inquieta 
A fortuna a quem he pobre, e Poeta; 
Por isso vos offereço a minha vida, 
Que já por vosso Tio foi ouvida; 
A elle he feita, a Vós he dedicada, 
Algum fructo tirei de ser contada. 
Já tenho occupação, e neste estado 
Em parte triunfei do duro fado; 
Mas supposto não tenha deste modo 
Quebrado da disgraça o fio todo, 
O tempo servirà de valimento 
Se eu prezistir com bom procedimento; 
‘Stou no degrào primeiro, e de repente 
Na terra não produz logo a semente: 
Tenho hum bom Protector; he Sabio, Justo 
Aos pobres valle sempre a todo o custo; 
E como da piedade o fere a seta 
Nunca se ha de esquecer do seu Poeta. 
 

O Dependente Feliz nas Desordens da Vida, Lisboa, Offic. de Antonio Rodrigues Galhardo, Impressor da Real Meza 
Censória, 1782.( O itálico encontra-se no original.).  
 
 
  19.    
 

Ao Senhor José Luiz Guerner, Cônsul de S.M. Sicilianna, 

Senhor Jose Luiz Guerner: 
 
Quando comecei a compor esta Obra, intitulada = Portugal Enfermo por 
vicios, e abusos = logo me veio á lembrança o dedicar-lha. E approveitando 
estas primeiras idéas, foi tal o prazer, que concebi, por huma tão acertada 
escolha, que parecia que com mais facilidade, e affluencia me occorião 
pensamentos para a ultimar. 
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 17. 

 
 

AO ILLUSTRISSIMO SENHOR D. GASTAM José da Camera Coutinho:  
Brigadeiro dos Exercitos de Sua Magestade, Senhor das Ihas dezertas, e dos 
Morgados da Taipa, e Regalados, Commendador das Commendas de Santa 
Maria de Cazevel, e Sant-Iago de Caldelas no Arcebispado de Braga, e Santo 
André de Villa Boa de Quires no Bispado do Porto, Alcaide môr de Torres 
Vedras, e Governador da Torre de S. Lourenço da Barra. &c.&c.&c. 
 
ILLUSTRISSIMO SENHOR 
 
A SEGUNDA parte de Jozino, necessita quem a porteja; os meus poucos annos, 
e os meus pequenos estudos, sobre materias tão soblimes, como são quasi todas, 
as que pertencem, á Soberana Arte da Poezia, de que susto me não enchem! 
temendo encorrer na censura daquelles, que com rigida vara condemnão as 
alheias producções. Mas o nome de V. SENHORIA gravado no frontespicio da 
minha Ecloga como lhes atará as lìnguas por naõ abuzarem do respeito devido a 
hum Fidalgo, que ao Esplendor do Sangue, une tantas virtudes, sendo a 
principal, o ardor, e a bondade com que favorece, aos que procuraõ o seu favor, 
como eu? Os talentos de V. SENHORIA nós todos os conhecemos: a sua 
profunda applicação, desde os primeiros annos, que sazonados fructos naõ tem 
produzido, destinguindo se, igualmente nas palestras de Minerva, e nas 
Campanhas de Marte? Assim os Ceos lhe concedessem huma saude mais 
robusta! Estes são os meus perennes votos, queira Deos ouvillos, sou 
De V. SENHORIA fiel servo 
Josê Daniel Rodrigues da Costa.” 

 
Ecloga Segunda Parte: Jozino, Marília, Annalia, e Germana, Lisboa, Offic. de Joaõ Antonio da Silva,1780 
 
 
 
 18. 

 
SYLVA OFFERECIDA AO ILL.mo. SENHOR PAULO NOGUEIRA DE 
ANDRADE ANTONIO DE PINNA MANIQUE. E FEITA AO ILL.MO. SENHOR 
ANTONIO JOAQUIM DE PINNA MANIQUE, Cavalleiro professo na Ordem 
de Christo Dezembargador da Rellação, e Caza do Porto com exercicio na da 
Supplicação, Ajudante da Intendencia Geral da Policia da Corte, e Reino; e 
Superintendente Geral dos Contrabandos, e Descaminhos dos Reais Direitos 
nestes Reinos, e seus Domínios. 

 
JÀ, Senhor, que hoje a sorte me offerece 
A fortuna, que a certo me parece, 
De pôr nas vossas mãos hoje os perversos 
Lances da minha estrella em rudes versos; 
Sinceros versos, que se tem belleza 
He devida sómente á natureza; 
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SENHORIA se escuse de acceitar esta pequena Offerta do meu agradecimento, 
producção de hum genio desafogado, a quem a Musa juvial por muitas vezes 
affinou a Lyra, para de hum modo menos pezado á Sociedade adoçar a 
correcção dos meus vícios, e dos alheios. 

Não duvide VOSSA SENHORIA, que os meus desejos erão cantar em 
versos dignos as virtudes, que adornão o seu brilhente espirito, porém as 
minhas frouxas azas me não permittem vôos tão altos, contentar-me-hei de as 
ouvir exaltar pela vóz da Fama, e humilde respeitallas, como 
 
DE VOSSA SENHORIA 
O mais reverente subdito 
José Daniel Rodrigues da Costa. 

 
Rimas,Tomo I, Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1795. ( Em itálico no original). De registar a 
indicação no frontispício da obra dos títulos e cargos do dedicatário, mais um elemento usado no sentido de 
conferir prestígio à sua publicação: “ Professo na Ordem de Christo, do Conselho de Sua Magestade, e do 
Ultramar, Deputado da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus 
Dominios; Administrador da Fazenda das Mezas da Arrecadação, e Despacho da Alfandega das Sete Casas, &c. 
&c. &c.”                                                                                 
 
 16. 

ILL.mo SENHOR 
 

O Motivo mais abonado, e poderoso que me impõe a indispensavel 
obrigação de consagrar a VOSSA SENHORIA esta limitada offerta do segundo 
Tomo das minhas Rimas, he entre outros muitos, aquelle Sagrado Direito, que 
tem ao nosso reconhecimento, ao nosso respeito, á nossa veneração, todos os 
Varões eminentes, que o Supremo A’rbitro do Universo fez distinctos pela 
excellencia das virtudes, de que são dotados. 

Reconhecendo pois em VOSSA SENHORIA segundo o que póde 
alcançar a minha curta comprehensão, a dilatada esféra, e grandeza de 
Espirito, que lhe anima as sinceras virtudes, e heróicas acções, todas 
encaminhadas ao bem da Pátria, e interesses do Estado, á pontual observancia 
das Leis do Soberano, e ao devido culto da Religião; sería o mesmo que pizar 
sacrilegamente aquelle inviolavel Direito, se com a satisfação deste tributo, 
não elegesse logo a VOSSA SENHORIA por meu singular Patrono, e Mecenas. 

O mesmo assumpto vago, e generico da presente obra, em que a minha, 
posto que escassa Musa me subministrou o pincel para fazer a pintura da vida 
humana, me estava dictando, e suggerindo agora, que tambem me devia 
expraiar com particular menção nos louvores devidos a VOSSA SENHORIA, 
mas como esta empreza era propria de Panegyrista mais facundo, e sublime, só 
me resta o sincero, e ardente desejo de poder tributar dignamente ao 
incomparavel merecimento de VOSSA SENHORIA os mais justos elogios, como 
quem he 
DE VOSSA SENHORIA 
O mais humilde subdito 
José Daniel Rodrigues da Costa 

 
Rimas, Tomo II., Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1797 ( Em itálico no original). 
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20 de Outubro em diante, a assinarem o seu nome na loja da Gazeta por hum 
anno, a fim de que se preencha o número de Assinantes, onde se leve certa a 
receita para a despeza; e fiquem todos de acordo Senhores, e Senhoras, 
Meninos, e Meninas, velhos, e moços, que senão houver a certeza destas 
assinaturas, o Editor vai para a sua Quinta, o Almocreve para a sua terra, e o 
cavallinho para a Feira até que seja compredo por algum destes Senhores, que 
andão a cordões, repicando sinos, com huma bestinha só nos varaes, que 
tambem não deixa de ser boa peta. Estes folhetos, supposto sejão de huma 
ordem baixa, dizem alguns Senhores de oculos, que ainda não sahio hum só, 
que não troxesse alguma lembrança, que deixasse de valer os trinta réis; e ainda 
que os tempos estão de moletas, trinta réis não fazem falta a quem vai dar tres 
peças por hum Camarote, para ouvir no primeiro dia huma voz, que fica 
cantando todo o anno; […] Se quizerem que as petas continuem, corrão á loja 
da Gazeta a assinarem os seus nomes, que o Editor aceita as boas festas em 
todo o tempo. 

 
 
 Almocreve de petas, , Lisboa, Simão Thaddeo Ferreira, 1799, P. LXXVIII. 
 

 
O Edictor desta Obra lembra a todas as pessoas curiosas, que já se lhe fez saber 
que para o anno de 1802 hão de sahir outros Folhetos bastantemente divertidos, 
intitulados – O Espreitador do Mundo Novo—E porque os gastos de papel, e 
imprensa chegão a duzentos e sincoenta mil réis, que tanto importou a 
impressão deste Comboy; roga o Edictor a quem houver de fazer a sua 
assignatura, pelos mesmos dez tostões, que a faça em todo este mez de 
Dezembro, para a referida Obra se poder apromptar a tempo, que he de quatro 
folhas de papel cada Folheto, e hum cada mez. Na loja da Gazeta se acceitão 
estas assignaturas, &c. 

 
Comboy de mentiras, vindo de reino petista …,  Lisboa,  Off. de Simão Thaddeo Ferreira, 1801. 
 

 15. 

 

ILL.mo SENHOR. 
 

Propondo-me dar ao Prélo huma Collecção das minhas producções Poeticas, 
assentei que a Obra não devia apparecer no Theatro do Mundo sem arrimo, e 
sem amparo. 

Não he a vaidosa presumpção de Author a que me determina, conheço o 
meu apoucado engenho. 

A eleição de Mecenas, a quem recorro, derivada de hum preceito da 
razão, he quem me anima: e quem devia ser o Objecto da minha escolha senão 
VOSSA SENHORIA? 

Todos sabem o grande affecto, que consagra á Litteratura, e o 
acolhimento, que sempre encontrárão em VOSSA SENHORIA os que se 
applicão ás Artes, e Sciencias, motivo porque não receio, que VOSSA 
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Em 1820: 
 

Vende-se esta Obra a 10/200 em broch. Nas Lojas seguintes: Na de Viúva 
Bretrand, e Filhos ao Chiado, junto á Igreja de N.S. dos Martyres, nº 45: Na de 
Francisco Xavier de Carvalho ao Chiado defronte da rua de S. Francisco: Na de 
João Henriques na rua Augusta, N. I: Na de Antonio Manoel Polycarpo na 
Arcada do Senado: Na de Desiderio Marques Leão ao Calhariz, N. 12: Na de 
Antonio Pedro Lopes na rua Áurea junto á da Gazeta: Na de Leal em Alcantara: 
e em Belém na de Capella de José Tiburcio. 
Nas mesmas Lojas se acha á venda o Almocreve de Petas, 3º vol. em 4º: o 
Espreitador do Mundo novo I vol. em 4º I0/200 em broch. 

 
 

Comboy de mentiras vindo do reino petista com a fragata verdade encuberta por capitania,  2. ed, Lisboa,  
Officina de J.F.M. de Campos., 1820. 
 
 
 13. 

 
Vende-se este folheto, e os mais que se irão publicando, correspondente ás 
partes do Almocreve na loja da Gazeta, nas dos Livreiros, Antonio Nunes dos 
Santos ao Rocio, na de José Gomes ao pé das obras do Real Erário novo, na de 
Luiz José de Carvalho aos Paulistas, na de Mathias Joaquim da Rosa em 
Alcantara, em Belém onde se vende a Gazeta, em Coimbra em casa de João 
Pereira dos Santos, e no Porto na Loja de Livros de Antonio Alves Ribeiro na 
travessa do Feras. 

 
Retorno do Almocreve de Petas. Lisboa: Na Officina Nunesiana., 1798. 
 
 

14. 

“Advertencia do Editor aos prudentes, e benignos Leitores.” 
 

Com effeito está esta obra do Almocreve de Petas no número 78, e acaba esta 
primeira collecção no dia 29. de Dezembro do presente anno, para se poder 
encadernar em hum volume, acompanhado do seu Indice, […] Muitos o tem 
descomposto, dizendo-lhe que as suas letras são mais gordas do que elle, sem 
se lembrarem que para isso ser assim, pouco basta, pois que o preceito de dar 
hum folheto cada semana, lhe tem diminuido mais de tres arrôbas de carne, e 
isto por divertir a Vv. mm.; pois muitas vezes succedeo ao Editor, na hora em 
que só tinha motivos para chorar, ir compôr petas para os mais se rirem. Todos 
conhecem este trabalho, todos gabão, todos delle se admirão, mas as tres 
moedas de dez réis para chegarem á loja da Gazeta vão a pão, e corda; este o 
motivo, porque os Escritores desanimão, e até o Editor desta Obra, que não he 
dos mais queixosos, não pelos seus olhos bellos, mas pela benevolencia de Vv. 
mm., que Deos guarde muitos annos, se vê obrigado a declarar que tem ainda 
petas em abundancia, e verdades peteadas para continuar com ellas o anno, que 
vem; porém declara ao mesmo tempo que não as póde pôr em público, sem que 
Vv. mm. concorrão no prefixo termo de quarenta dias contados do dia de hoje, 
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Vende-se esta Obra, e todas as mais partes, de que he composta, e vão sahindo 
successivamente, nas Lojas seguintes: Na da Gazeta: Na de Luiz José de 
Carvalho aos Paulistas: Na de Thomaz José da Guerra defronte do Collegio dos 
Nobres: No Botequim de Bento Valença ao Poço novo: No de Madre de Deos 
na esquina do Palácio do Rocio: No Campo de Santa Anna: No Botequim da 
neve de Fernando Timotheo Xavier:Tambem se achão na mesma Officina, em 
que se fazem.  

 
Almocreve de petas ou moral disfarçada para correcção das miudezas da vida, Lisboa, Off. Simão Thaddeo 
Ferreira, p. LXVI. 

 
Em 1799: 

Do Author destes Folhetos ha hum pequeno caderninho intitulado Espelho de 
Jogadores, e dous Livros das suas Rimas, nos quaes se comprehendem as seis 
partes dos O’pios, e outras Poesias jocosas, e sérias, como tambem o III.Tomo, 
intitulado, Theatro Cómico de pequenas Peças, parte dellas representadas nos 
Theatros desta Corte, onde não desmerecerão o gosto do Público; tudo se vende 
na loja da Gazeta, em Lisboa, e em Braga. 

 
Almocreve de petas ou moral disfarçada para correcção das miudezas da vida, Lisboa, Off. Simão Thaddeo 
Ferreira,  p. XL. 1799. 
 
 

Em 1802: 

Avisa-se ao Público, que o Author sabendo que já por muita parte se divertem 
as companhias á noite com o Livro do Jogo dos Dotes, e com as sortes, que elle 
tem, por se ter acabado a primeira impressão, o mandou reimprimir, e já se 
vende na loja da Gazeta, onde igualmente se achão do mesmo Author os dois 
Tomos do Almocreve de Petas; o Comboy de Mentiras, já encadernado, ou em 
folhetos avulsos, os dois Livros das suas Rimas, o seu Theatro Cómico de 
pequenas Peças, parte dellas representadas nos Theatros desta Corte, hum 
Folheto do Espelho dos Jogadores, e a presente Obra do Espreitador do Mundo 
novo, por assignaturas, ou também em Folhetos avulsos. 
Na loja da Gazeta… 

 
O espreitador do mundo novo: obra critica moral e divertida., Lisboa, Offic. de Simão Thaddeo Ferreira, 1802. 

 
Em 1803: 

 
Na Loja da Gazeta vão sahindo estes Folhetos, e alli mesmo se acceitão 
assignaturas para esta Obra, de todas as terras do Reino. Na mesma Loja se 
vendem do mesmo Author os dois Tomos do Almocreve de Petas, o Comboy de 
Mentiras, o Espreitador do Mundo novo, tudo já encadernado, ou em Folhetos 
avulsos. 

 
Barco da carreira dos tolos: obra critica, moral e divertida., Lisboa, Off. Simão Thaddeo Ferreira Barco da 
carreira dos tolos, 1803. 
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Senhores Assignantes, e pôr á venda para quem mandar encadernar a Collecção 
deste primeiro Tomo.  
 

Os folhetos de O Almocreve de Petas começaram a surgir em 1797 sob a forma de folhetos avulsos tendo sido 
publicados em 3 volumes em 1799. “Avisos”, Almocreve de petas ou moral disfarçada para correcção das 
miudesas da vida,  Lisboa, Off. de Simão Thaddeo Ferreira, 1799, p. LXXXVIII.  

 
  
  

Nestes termos creio que não se dará por perdida a Assignatura desta Obra, 
ainda que vejo presentemente, que não falta aos homens para que appliquem o 
dinheiro; Tudo isto concorre para a epidemia do Seculo, de sorte que vai dando 
o sarampo nas obras, com fastio nos Leitores; porém se a molestia não for a 
mais, saiba desde já quem assignar para esta Obra, que deve, imitando os meus 
bons, e honrados Assignantes, dar logo os seus dez tostões ao fazer da 
Assignatura, para lhe ser entregue cada mez hum Folheto de quatro folhas de 
papel, até completar o número de doze, como fiz com o Espreitador do Mundo 
novo. Se gostarem, isso me encherá de grande satisfação; e se lhes não 
contentar, rogo-lhes que se lembrem, que hum homem ha seis annos a fallar 
alguma cousa se lhe deve levar em conta. A exhortação está feita, a Obra vai-se 
compondo; […] 
Tal he, meus queridos Leitores, a força do dinheiro: de igual modo eu a 
compôr, e a contar dez tostões de cada hum, hão de infallivelmente sahir do 
meu discurso bocadinhos de ouro, isto he, se a fantasia me não engana. Por 
agora ainda estamos em principio: quando chegarmos ao fim do anno, então he 
que eu hei de saber o que isto custa; porém os meus Leitores desde já podem 
saber, que dez tostões he o que isto 
Vale.   
 

Barco da carreira dos tolos: obra critica, moral e divertida., Lisboa, Off. Simão Thaddeo Ferreira, 1803.                                           
 
  
 12.  
 

Em 1781: 

Defronte da Ermida de Nossa Senhora da Gloria, em casa do Author se vendem 
todas as suas obras. 

 
Espada da Justiça (…), Lisboa, Officin. Patr. de Francisco Luiz Ameno, 1781. 
 

Em 1797: 
 

Vende-se na loja da Gazeta; na da Viúva Bertrand, aos Martyres; no Botequim 
de Bento Valença, ao Poço novo; e em Belém no Café de João Baptista. 

 
Espelho de Jogadores, Para correcção dos que por este vicio se perdem a si, seus bens, e suas Familias., Lisboa, 
Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1797. 
 

Em 1798: 
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                               10. 
 

 
As Pessoas de Lisboa, ou de fóra, que quizerem assignar a 800 réis para esta 
Segunda Parte, o poderão fazer nestas mesmas Lojas, na certeza de que por 
espaço de cinco mezes lhes será remettido hum Folheto cada mez sem falta, só 
pela quantia acima para toda a Obra. 

 
Revista dos genios de ambos os sexos, passada em virtude da denuncia, que delles se deo, ou A segunda parte do 
Tribunal da Razão, Lisboa, Imp. Regia, 1815.. 
 

 
Os Senhores Assignantes desta Obra, que mudaram de casas no presente 
semestre, terão a bondade de levarem em hum papel o seu nome, rua, e numero 
de porta á loja do Nascimento na rua dos Algibebes Nº 18, para se lhes não 
faltar com a entrega. 

 
Tribunal da razão: onde he arguido o dinheiro pelos queixosos da sua falta: obra critica, alegre, e 
mora, Lisboa, Off. J. F. Monteiro de Campos, 1816. 
 
 

Leitor: Tenho-te dado huma idéa destes Folhetos jocosos, moraes, e agradaveis; 
trabalho por te divertir, mando-tos a tua casa; agradece-me esta lida, que não he 
pequena, por te não faltar (o que nunca fiz). Perdoa, se te desagradar a Obra, 
apezar de custar muito a quem a faz, e pouco a quem a lê. Desculpa-me, senão 
ignoras as difficuldades, que encontra quem escreve: ajuda-me a viver, como 
costumas, compra-me os Folhetos, que o Prologo já de ti se dispede, dizendo: 
Vale. 

 
Roda da fortuna, onde gira toda a qualidade de gente bem, ou mal segura: obra critica, moral e muito divertida, 
Lisboa, Impressão Regia, 1816. 
( NOTA: por vezes estas indicações surgem logo no início da obra, no prólogo, o que evidencia a importância 
dada  pelo autor à vertente comercial das suas obras). 
 
 

11. 
 

Acabou com o ultimo dia do anno, o Primeiro Tomo desta curiosa Collecção, 
no presente Folheto N. 88; e esteve em termos de não continuar; porque quasi 
todos gostavão muito de a lêr de graça: principiarei porém o segundo Tomo, 
vista a occurrencia dos Senhores Assignantes, que já vejo se não emfastião de 
que se lhe critiquem os vicios, apontando-se-lhes na Moral, as virtudes; e 
adverte-se ao Público, que não julgue que o Author desta Obra que critica os 
outros, satisfaz como tem de obrigação ás mesmas Virtudes Morraes que 
aconselha; nem o conceituem livre dos vicios que reprova; porque elle, pela sua 
fragilidade, he daquelles que nem faz o que diz, nem diz o que faz, e por esta 
razão melhor será que o lêão, do que o imitem. 
Segue-se a este ultimo Folheto o Indice, que se prometteo nos antecedentes, o 
qual se fica apromptando, e por todo o mez de Janeiro se ha de dar aos 
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A falta que faz a Tença. 
 

Colecção de todas as obras modernas, que o Author tem feito a sua Real Magestade o augusto senhor D. Miguel 
I, Lisboa, Nova Impressão Silviana, 1829. 
 

 
 8. 

 
“Pertendendo, o Author, do Senhor. D. MIGUEL PRIMEIRO dois moios de trigo annuaes, 

Sua Magestade o esperançou; mas tardando o Despacho, fez o Author os seguintes 
 

SONETOS. 
 
EM DIA DE SANTA RITA. 
 
Com devota Promessa a Santa Rita, 
Santa nos impossíveis milagrosa, 
Não em verso, SENHOR, mas sim em Prosa, 
De trigo a Pertenção lhe puz escripta: 
 
De tudo lança mão quem necessita, 
Por vencer a Desgraça rigorosa, 
E da Vossa Alma, em tudo Generosa, 
Que se ultime Esta Graça o Ceo permitta! 
[…] 
Eu de cumprir a minha não me esquivo, 
E só falta que Assigne a Vossa Penna 
Que eu o trigo receba em quanto vivo. 

 
Colecção de todas as obras modernas, que o Author tem feito a sua Real Magestade o augusto senhor D. Miguel 
I, Lisboa, Nova Impressão Silviana, 1829. 

 

 9. 

 
“ Formando-se os Corpos de Realistas, e Urbanos, o Author Commandante do 1º Batalhão da 
Legião do Passo da Rainha, Protesta a Sua fedelidade ao Throno, e á Patria.” 

 
Se eu me visse, SENHOR, naquella Idade, 
Em que o fogo dos annos tudo encara, 
Só por Servir a Vossa MAGESTADE, 
Entre os Moços briosos me alistara: 
Mas se ainda util ser assim vos posso, 
Prompto, e fiel serei ao Mando Vosso. 
 

 
Colecção de todas as obras modernas, que o Author tem feito a sua Real Magestade o augusto senhor D. Miguel 
I, Lisboa, Nova Impressão Silviana, 1829. 
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Conheço que o que he dever, 
Não he dever compensálo; 
Porque tenho Obrigação 
De ser hum digno Vassallo. 

 
Colecção de todas as obras modernas, que o Author tem feito a sua Real Magestade o augusto senhor D. Miguel 
I, Lisboa, Nova Impressão Silviana, 1829. 

 
 7. 

 
“Novo Requerimento que fez o author a sua Magestade Fidelíssima o Senhor D. Miguel 

Primeiro, Antes da sua muito desejada Acclamação.” 
 

Inclito, Augusto SENHOR, 
Diz hum infeliz Poeta, 
Joze Daniel chamado, 
A quem a má sorte inquieta: 
 
Que circuntancias dos tempos, 
De tempos flageladores, 
O tem feito, infelizmente, 
Victima de seus Credores. 
 
Que se lhe deo huma Tença 
De cem mil réis, que hoje tem, 
A qual só em quarta parte 
A reduzir-se he que vem. 
 
Não gastou mais do que tinha, 
Sempre co’a Tença contando, 
As despezas forão certas, 
A Tença foi-lhe fallando. 
 
Que rogou a Vos, SENHOR, 
Huns dois Moios annuaes 
De trigo, com que pudesse 
No Mundo respirar mais. 
 
Que a Vossa Ausência, SENHOR, 
Fez na pertenção mudança, 
Da qual somente ficou 
Huma Saudosa Esperança. 
 
[…] 
 
E porque esta Petição, 
Já se fez hum pouco extença, 
Resumida, só demostra 
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 4. 
 

“1º Requerimento antes de Sua Magestade se ausentar para Alemanha” 
 

Senhor, não deve estranhar-se 
Que hum Poeta desvallido 

                                    Procure hum Alto Mecenas 
 Por quem seja protegido. 

 
He de todos os Poetas, 
Inda do mais inf’rior 
Buscar o merecimento 
Nas Mãos do Seu Protector. 

 
Colecção de todas as obras modernas, que o Author tem feito a sua Real Magestadeo augusto senhor D. Miguel 
I, Lisboa, Nova Impressão Silviana, 1829. 

 
 

 5. 
 

“Lembrando o author ao mesmo Senhor o seu Requerimento no presente Memorial. Em 1824. 
 

A’ Vossa Real Presença 
Venho fazer-me lembrado, 
Porque muita gente pensa 
Que estou por vós despachado, 
Mas eu sem Trigo, e sem Tença. 

 
Colecção de todas as obras modernas, que o Author tem feito a sua Real Magestade o augusto senhor D. Miguel 
I, Lisboa, Nova Impressão Silviana, 1829. 
 

6. 
 

“ Memoria com disfarce politico ao Requerimento do Author.” 
[…] 

Quinze Volumes impressos 
Tenho, álem de manuscritos, 
E sôa a minha moral, 
Em Folhetos infinitos. 
 
Ha quarenta annos que sirvo, 
Hum Officio de Fazenda, 
Por diminuto Ordenado, 
Que esta he toda a minha renda. 
 
Tambem sou das Legiões, 
Des de que ellas se creárão, 
Effectivo Commandante, 
E sempre prompto me acharão. 
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  3. 
 

De cem mil réis huma Tença 
Me firmou a Real Mão; 
Mas ha quatorze Janeiros 
Não vêjo della hum tostão. 
Peço a Deos que me conserve 
Esta vida sem doenças, 
Para vêr, antes que morra 
O Thesoureiro das Tenças. 
 
Que ter só hum Pergaminho 
Com sello, e vermelha fita, 
Por certo não remedea 
A’quelle, que necessita. 
 
Conto sessenta e seis annos, 
Cheios de consumições: 
Na cova não valem Tenças, 
O que vale são Tenções. 
 
Fui de Alemquer Ajudante, 
Indo conservo a Patente; 
Mas novo Regulamento 
Nos extinguio de repente. 
 
Fui do Paço da Rainha, 
Do primeiro Batalhão 
Apto Major, desde quando 
Se fez esta Legião. 

[…] 
Sou das Portas da Cidade, 
E do Ramo de Belèm, 
Administrador de vinhos: 
Mas que lucros isto tem! 
 
Moedas cincoenta apenas, 
E pagas como Deos sabe, 
Com despesas inauditas 
He o lucro, que me cabe. 

 
Colecção de todas as obras modernas, que o Author tem feito a sua Real Magestade o augusto senhor D. Miguel 
I, Lisboa, Nova Impressão Silviana, 1829. 
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ANEXO I – ANTOLOGIA 
 

1. 
“ O Author no dia dos seus annos, em 1821.” 

 
Hoje que faço os meus sessenta e cinco 
Annos de idade, assáz já volumosa, 
Traçar huma obra grande, mas jocosa, 
Em galante Poesia era o meu finco: 
 
Mas se isto de ser velho não he brinco, 
Pois se approxima a morte pavorosa, 
Não venha ella pilhar-me astociosa 
Hoje, que faço os meus sessenta e cinco: 
 
A morte nada entende de Poesias,  
E eu em compôr mais obras não me esméro, 
Que he tempo de deixar estas manias: 
 
Se a meus escriptos premio não espero, 
Não faço já mais versos em meus dias, 
Morrer, como meu Pai, em Prosa quero.  

 
Idéas vagas sobre varios assumptos, Soneto XXXIV, Lisboa, Offic. de Simão Thaddeo Ferreira, 1822. 
 
 

 2. 

Eu tenho em escrever gastado a vida, 
Quinze Volumes fiz de estylo medio, 
Em moço fui Poeta asseado, e nedio, 
Desfrutei mil funções, muita partida: 
 
Nutri paixões de Amor, sem muita lida, 
Que a namôros custosos tomei tedio, 
Para viver não tive mais remedio, 
Que mostrar ter feição, mas comedida 
 
Em Fazenda Real sou empregado, 
Tenho nas Legiões hum Posto nobre, 
Ha quarenta annos sirvo asssim o Estado: 
 
Que estou velho no rosto se descobre, 
Tenho huma Tença, e sou nella encartado, 
Mas como a não recebo, vivo pobre. 

 
Jantar imaginado com sobremeza, café’, e palitos…”, Lisboa, 1826, Impressão de João Nunes Esteves. 
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