
 A OBRA-PRIMA E O RISCO DE COPIAR DA CÓPIA 

 

I – A OBRA-PRIMA: 

 

Os LUSÍADAS, de Luís Vaz de Camões são a obra mais bela, mais patriótica e mais inspiradora da literatura 

portuguesa. Com os seus 10 cantos, 1.102 estrofes e 8.816 versos é também a mais grandiosa: uma verdadeira 

obra-prima de um génio do Renascimento. 

A primeira edição, de 1572, foi sujeita à censura eclesiástica, como era inevitável na época, e mereceu do censor 

do Santo Ofício, Frei Bartolomeu Ferreira, o seguinte parecer que muito abona em favor da inteligência daquele 

eclesiástico, não obstante a função odiosa que desempenhava: 

 

“Vi por mandado da santa e geral inquisição estes dez Cantos dos Lusíadas de Luís de Camões, dos valorosos 

feitos em armas que os Portugueses fizeram em Ásia e Europa, e não achei neles coisa alguma escandalosa nem 

contrária à fé e bons costumes, somente me pareceu necessário advertir os Leitores que o autor para encarecer 

a dificuldade da navegação e entrada dos Portuguese na Índia, usa uma ficção dos deuses dos gentios (…). 

Todavia como isto é poesia e fingimento, e o autor como poeta, não pretende mais que ornar o estilo poético, 

não tivemos por inconveniente ir esta fábula dos deuses na obra, conhecendo-a por tal, e ficando sempre salva 

a verdade da nossa fé, que todos os deuses dos gentios são demónios. E por isso me pareceu o livro digno de se 

imprimir, e o autor mostra nele muito engenho e muita erudição nas ciências humanas. Em fé do que assinei 

aqui.” (actualizei a ortografia). 

 

Por curiosidade, gostaria de referir que, no meu tempo de liceu, o Canto IX (episódio da Ilha dos Amores) não 

se dava, ou seja, a censura de Salazar havia ido mais longe do que a censura da Inquisição papal, em suma: tinha 

sido mais papista do que o Papa. 

 

II – O RISCO DE COPIAR DA CÓPIA: 

 

Um jovem noviço chegou ao mosteiro e logo lhe deram a tarefa de ajudar os outros monges a transcrever os 

antigos cânones e regras da Igreja. Ele surpreendeu-se, ao ver que os monges faziam o seu trabalho a partir de 

cópias e não dos manuscritos originais. 

Foi falar com o abade e disse-lhe que achava um risco copiar das cópias; assim, se alguém cometesse um erro 

na primeira cópia, esse erro propagar-se-ia a todas as cópias sucessivas. O abade respondeu que há séculos que 

copiavam da cópia anterior, mas que reconhecia pertinência na observação do noviço. 

Na manhã seguinte, o abade desceu às profundezas das caves do mosteiro, onde eram conservados os 

manuscritos e pergaminhos originais, intocados há muitos séculos. Passou-se a manhã, a tarde e depois a noite, 

sem que o abade desse sinais de vida. 

O jovem noviço, preocupado, decidiu descer e ver o que tinha acontecido ao abade. Encontrou-o 

completamente descontrolado, com as vestes rasgadas batendo com a cabeça nas veneráveis paredes do 

mosteiro. 

Espantado, o jovem monge perguntou: 

_ Abade, o que aconteceu? 

_ Aaaaaaahhhhhhhhh!!! CARIDADE… CARIDADE!!! Eram votos de “CARIDADE”, o que tínhamos que fazer, e não 

de “CASTIDADE”!... 
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Em baixo: Rosto da primeira edição de Os Lusíadas. 



 


