PROJECTO

DICIONÁRIO BIBLIOGRÁFICO PORTUG UÊS
DE INOCÊNCIO FRANCISCO DA SILVA
As activid ad es do nú cleo, ma is tarde linh a de acção, de Estudos AngloPortugu eses iniciar am -se com um projecto de investigação centrado no
Dicioná rio . Obra de di fícil abo rdagem po r qua lquer critério que não seja o do
nom e de au tor,contém, toda via, informaçãoabundanteedegrande importân cia
para o esclarecimento do que foi em Portugal a evolução do livro e das áreas
d e in teresse qu e iam justificando o trabalh o de autores e a acti vidade d os
ed itores.
A Biblioteca Lusitan a d e Barbosa Machado surgira antes d a vulgarização
da s actividades editoriais e d e publicação , daí qu e o Dicionário. cerca de 150
anos d epois, tenha o valor d e uma primeira ten tativa de organi zação biobibliogr áfica d o pa no rama português. Rep resenta um esforço gigantesco de
pesquisa po r parte do responsá vel, mas não pode esquece r-se a contribuição
po r ele receb ida de tod o o país. Pelo ma terial ainda guardado no espólio de
Inocêncio, pod emos verificar como da s po voações mai s d ista n tes e talvez
inespera das lhe fora m envia das no tícias de obras por vezes esquecidas mas
qu e fora m enriquecer a lista gem e os po rmeno res contidos nos 15 volumes de
qu e o trabalho organi za d o por Inocên cio e completado por Brito Aranha se
compõe .
No d omínio dos estudos anglo-portugueses, inte ressa saber o qu e foi
escrito sobre ass untos britânicos e o que foi trad uzido ou imitado d e obras em
língua ing lesa . Tra ta-se de uma primeira abo rdagem da forma como a cultu ra
brit âni ca pe ne tro u em Por tugal e das áreas privilegiadas nesse percurso.
Igu alm ente, embora essa não seja um a linha de gra nde impo rtância no
Dicion ári o. alguma coisa poderá ser d etectad a no qu e se refere aos temas
portugueses di vul gados em Inglaterra, inclui nd o o contexto cu ltural e político
da s épocas em qu e foram tratados.
Uma vez feito o levantam ento sistemático do ma teria l recol hido no
Dicionário. cu jos resultados agora com eçam os a apresentar, fica de monstrado
qu e, em termos gera is, os primeiros contactos de Portugal com a cultu ra
britâni ca se fizeram no século XVIII, a nível científico, sobretudo no âmbito d as
Ciências Natu rais e da Medi cina. Para o fim do século começou a acentuar-se
uma influ ência literári a, qu e não mais se pe rdeu.
Será também importante analisar a literatura política de períodos ou
circuns tâncias qu e tiver am especial significado no âmbito português e de
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cooperação lu so-britânica, como as invasões napoleónicas, a instauração do
liberalism o e a qu estão d a legitimidade da s posi ções de D.Pedro IV e de
D.Migu el.
Dad a a envergad ura d a tarefa proposta, o Dicionáriotem lacunas, sobretudo
a nível d as traduções d e romances publicados em colecções populares e
também , evide n temen te, no qu e se refere a textos integrados em publicações
periódi cas, sobretudo no âmbito da poesia traduzida, mas o material qu e nele
é possível reunir em qu alqu er área é um bom ponto de partida para trabalhos
especializados. As lista gens já organi zadas, e que poderão ainda ser cru zadas
d e várias maneiras, pr etendem facilitar o trabalho dos investigadores e dar
sugestões par a estudos variados no d omínio da s relações culturais angloportuguesas.
Ao fim de mai s de cem anos de consulta do Dicionário, e de recurso a
ou tras fontes, não se espe ra ter encontrado estrondosas novidades, mas
recolheram-se, sem dú vid a, elemen tos importantes e conseguiu-se sobretudo
uma visão global d a área em qu e temos centra do os nossos estudos.
Este trabalho, que, de vid o ao seu próprio carácter e à escassez de meios
human os, levou alguns anos a realizar, pôde concluir-se graças ao empenho e
d edicação d e um gru po d e investigadores do Centro que têm direito a ter os
seu s nomes aqui registad os:
Iolanda Freitas Ramos
Isabel Cruz Lousada
Isabel Oliveira Martins
Maria da Conceição Castel-Branco
Mari a João da Rocha Afonso
Mari a Luísa Fernandez Alves
Maria do Rosári o Sou sa Leitão
Maria Zulm ira de Sousa

Maria Leonor Machado de Sousa

No ta: Cad a entrada reproduz a de scrição do Dicionário, com as indicações de
tomo, alínea e página.
As iniciais S.D.P. referem-se a Subsídios para um Didonáriode Pseudonymos,
Iniciais e Obras Anonymas... Lisboa, Imprensa Nacional, 1896.
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