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Nota de Apresentação
A difusão de informação é considerada um direito e um fundamento do exercício democrático. No âmbito
da Declaração Francesa, publicada em 1789, esse direito inicia o seu contemporâneo percurso, com a
afirmação da liberdade de opinião e de expressão dessa mesma opinião, observadas nos artigos 10.º e 11.º
do referido documento. Vejamos:
Artigo 10.º- Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contando que a
manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela Lei.
Artigo 11.º- A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do Homem; todo
o cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos
termos previstos na Lei (p. [2]).

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (UNESCO, 1948), esses direitos também expressam-se
do seguinte modo:
Artigo 18.º - Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse direito inclui
a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela
prática, pelo culto em público ou em particular. Artigo 19.º - Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião
e expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. [s.p.]

Como é bom de ver, os direitos que aqui são atribuídos aos cidadãos e cidadãs - de informar e de
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exprimir-se livremente – são atrelados ao dever de agir com responsabilidade, no ato de informar e,

D.L.
502399/22

Na atual sociedade, balizada pela informação e pela comunicação – e os seus excessos -, tão importante
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conseguintemente, ser informado/a.
quanto perceber – e defender - esses direitos –, será perceber – e defender – os seus limites, sendo
sobejamente conhecido que a liberdades de uns/umas não pode – e não deve – interferir com a liberdade
de outros/as. Essa essência, presente nas declarações antes referidas, é algo que não se pode - e não se
deve - perder de vista, quer na análise, quer na aplicação conjugada desses mesmos sobreditos direitos.
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No acesso aos Arquivos e à documentação de arquivo, os limites entre o que é público e o que é privado
tem de ser equilibrado, equacionado e respeitado. O direito à publicidade e à transparência, por exemplo,
não pode – e não deve – sobrepor-se cegamente ao direito à privacidade e à intimidade das pessoas.
Ambas as questões serão, pois, de capital interesse para a calibragem das relações dos cidadãos e das
cidadãs com os seus arquivos e os seus documentos (públicos ou privados).
O interesse por esta exposição, idealizada e concretizada pelo Arquivo da Universidade de Coimbra e pela
“Comissão Liberato”, vem no seguimento de todas essas questões, tão ou mais relevantes nos conturbados
ecossistemas informacionais atuais. As nossas palavras de agradecimento e de reconhecimento vão, pois,

Os atos recordatórios têm por finalidade evocar acontecimentos e personalidades que se procuram
fazer reviver, contextualizando-os, trazendo-os ao conhecimento das novas gerações, alargando o

muito pertinentemente dirigidas a esse grupo de trabalho, na pessoa do Sr. Dr. Manuel Seixas, a quem

entendimento que deles fazem os especialistas e conhecedores íntimos dessas vidas e momentos.

devemos a ideia original deste evento, que se concretiza em parceria, naturalmente, com o Arquivo da

José Liberato Freire de Carvalho (1772-1855) veio ao encontro do Arquivo da Universidade de Coimbra

Universidade de Coimbra.
Como provavelmente se verá, José Liberato viveu e produziu informação e conhecimento num contexto de
uma profunda e radical transformação social, que tão bem soube reconhecer e compreender, a julgar pelos
produtos desse seu trabalho e dessa sua incisiva e acutilante intervenção social, muito competentemente
perspetivados nesta exposição documental. Aos/às visitantes, desejamos que não apenas desfrutem desse
catálogo e desse momento de comemoração dos 250 anos do seu nascimento, mas também – e sobretudo
– compreendam o caráter visionário e o ideal ético e libertário patentes na sua luta pela causa da Verdade,
em meio às conturbadas relações que habitualmente se estabeleceram – e se estabelecem - entre o
público – neste caso, a imprensa – e o privado – neste caso, o cidadão e a cidadã – em prol do direito, não
4

Introdução

(AUC) pela mão da Comissão Liberato, par ticularmente acompanhado pelo Sr. Dr. Manuel Seixas, sugerindo
a sua evocação, neste ano em que perpassam 250 anos do seu nascimento. As obras que, recentemente,
têm sido lançadas, sobre a sua vida e obra, com par ticular ênfase na sua atividade como jornalista de
opinião, em Londres (nos jornais O Campeão Portuguez, O Investigador Portuguez em Inglaterra e Paquete
de Portugal) ou, ainda, a reedição dos seus trabalhos, são bem reveladores de como José Liberato, ainda
desconhecido para muitos, abraçou a causa da liberdade de expressão e pensamento e foi fiel aos mais
altos valores que regeram a sua vida. Começou a redigir as Memórias da Vida em 1852, aos 80 anos,
tendo escolhido uma frase de Plínio (Epistola II) que surge na folha de rosto da obra, só publicada em

apenas de informar e de ser informado/a, mas também, e sobretudo, como é bom reforçar, da precisão, da

1855: «Aqui de que vivi deixo a lembrança».

autoridade e da completude da informação que se transmite, sendo esses, de facto, valores inalienáveis e

Foi essa sua lembrança de vida que se procurou seguir, em pesquisa documental no acervo do AUC,

inegociáveis da vida em comunidade.

começando por trazer a lume os que o ajudaram a formar a personalidade, em ambiente familiar e

Boas leituras e boas reflexões!

solidário: seu avô paterno e seu pai, ambos formados na Universidade de Coimbra e seus irmãos.
A vocação religiosa foi decidida em tenra idade. A sua entrada na Congregação dos Cónegos Regrantes

Coimbra, 05 de julho de 2022.
Maria Cristina Vieira Freitas
Diretora do Arquivo

de Santo Agostinho, no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, em idade muito jovem veio a revelar-se
uma escolha não desejada. Quando decidiu a secularização, invocou que entrara aos 15 anos para o
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claustro daquela congregação «sem ter conhecimento das obrigações que devia observar…pelo que tem
vivido aflito e descontente», tendo-se ausentado para Londres, onde vivia quando, em 1818, solicitou
a secularização. O acervo do AUC, infelizmente, não guarda fundos monásticos íntegros, os quais se
fracionaram, por várias instituições, após a nacionalização de bens e extinção das ordens religiosas, em
1834. Por essa razão, não se puderam apresentar documentos que confirmam o ingresso no citado
Mosteiro, ou a frequência no Colégio da Sapiência, da mesma ordem religiosa. Mas foram selecionados
muitos outros documentos que, juntamente com o acervo bibliográfico cedido para a exposição, formam
um conjunto documental significativo, evocador de diversos momentos da vida de José Liberato. Entre os
diversos trabalhos que preencheram a sua longa vida, estão o de editor, tradutor, parlamentar e também
arquivista da Câmara dos Pares.
A sua personalidade íntegra manifesta-se em diversos atos ao longo da sua vida, mencionemos apenas
um: renunciou ao seu subsídio de deputado, por ser já remunerado como arquivista e tesoureiro da
Câmara dos Pares e não aprovava «a pluralidade de ordenados na mesma pessoa».
Aí está, perante visitantes desta exposição e leitores deste catálogo, uma vida que merece ser conhecida,
apreciada e homenageada.

6

Ana Maria Leitão Bandeira
(Arquivista do AUC)

Dois exemplares de periódicos portuguesas: Mercurio Luistano e Gazeta de Lisboa
José Liberato foi redator da Gazeta, não no ano aqui apresentado, mas em 1827.
Na Universidade de Coimbra recebiam-se estes periódicos, assim como outros,
franceses, espanhóis e italianos, dos quais se conservam exemplares no AUC.
(PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra; Periódicos (Col) – cota AUC-IV-3.ª-1-2)
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EXPOSITOR 1
Foram selecionados documentos que retratam os ascendentes familiares de José Liberato,
nomeadamente seu pai e seu avô paterno que foram estudantes da Universidade e seu irmão Luís
António Freire de Carvalho, formado em Leis, em 1794. Neste expositor apresenta-se também o seu
registo de batismo que nos dá a conhecer o seu nascimento em Monte São (São Martinho do Bispo,
Coimbra). O seu enquadramento familiar é feito, ainda, com a apresentação de documento e obras
alusivas a seus irmãos D. António da Visitação e Francisco Freire de Carvalho.
8
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José Liberato Freire de Carvalho, gravura
in “Memórias da vida de José Liberato Freire de Carvalho anno de 1854”,
Lisboa:Tipografia de José Baptista Morando, 1855.
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Doc. 1
1723, outubro, 8, Coimbra
Registo da formatura na Faculdade de Cânones de Luís Antunes, natural da Tapada, filho de Manuel
Antunes. Trata-se do avô paterno de José Liberato que iniciou a sua frequência universitária em 1717.
Há aparente discrepância no seu nome, pois no registo de matrícula do seu filho Aires António surge
com o nome de Luís António Freire e não Luís Antunes.
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de Autos e Graus (SR); vol. 59, fl. 61– AUC-IV-1.ªD-1-2-1.

Doc. 2
1762, julho, 20, Coimbra
10

Registo da formatura de Aires António Antunes Freire, na Faculdade de Cânones. Era natural de Coimbra
e era filho de Luís António Freire.Trata-se do pai de José Liberato que iniciou a sua frequência universitária
no ano letivo de 1755-1756. Este pequeno apontamento, de autoria do bedel da Faculdade de Cânones,
Manuel Ferreira Álvares, destinava-se a ser incluído na cer tidão de habilitações que era redigida antes da
passagem da car ta ou diploma de curso.
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Processos de carta de curso / diploma (SR) – AUC-IV-2.ªD-12-3-9.
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Doc. 3
1769, agosto, 8, São Martinho do Bispo (c. Coimbra)
Registo de batismo de António, filho do doutor Aires António Antunes Freire, da freguesia de Santa Justa
(Coimbra) e de D. Maria Joaquina de Sequeira, de Monte São. Nasceu em 30 de julho do dito ano e era
irmão de José Liberato. O registo foi feito pelo celebrante, o vigário encomendado Manuel Negrão.
PT/AUC/PAR/CBR22 – São Martinho do Bispo: Registo paroquial de batismos, B3 (1756-1769), fl. 237 - AUC-III-1.ªD-4-1.
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Doc. 4
1772, julho, 27, Monte São (freg. São Martinho do Bispo, c. Coimbra)
Registo de batismo de José Liberato, nascido em Monte São, em 20 do mesmo mês, filho de Aires António
Antunes Freire, da Tapada e de D. Maria Joaquina Sequeira de Carvalho, de Monte São. Os seus avós
paternos são o licenciado Luís Antunes, da Tapada e D. Catarina Maria Freire, de Santa Justa (Coimbra)
e os seus avós maternos, Manuel Luís Ligeiro, de Fala e Rosa Joaquina de Monte São. Foram padrinhos o
avô paterno, tocando por ele, por procuração, Bento Rodrigues de Macedo e Nossa Senhora da Tocha,
«tocando com coroa da Senhora» o vigário António da Cunha Rebelo. Foram testemunhas o doutor Batista
Cardoso e Francisco Caldeira Dinis.
PT/AUC/PAR/CBR22 – São Martinho do Bispo: Registo paroquial de batismos, B4 (1769-1797), fl. 49 - AUC-III-1.ªD-4-1.
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Doc. 5
1794, junho, 16, Coimbra
Prova tipográfica da car ta de curso ou diploma de Formatura em Leis de Luís António Freire de Carvalho,
natural de São Mar tinho do Bispo (Coimbra). Concluiu a Formatura em 14 de junho do mesmo ano,
depois de ter ingressado na Universidade, na Faculdade de Matemática, em 1788, curso do qual desistiu,
tendo alterado a sua matrícula para Leis.
A prova tipográfica ficou, para sempre, guardada na Secretaria da Universidade, sendo necessária para
correção de erros, antes da impressão em pergaminho. Era o irmão mais velho de José Liberato, tendo
nascido em São Mar tinho do Bispo, a 2 de agosto de 1767.
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Processos de carta de curso / diploma (SR) – AUC-IV-2.ª D-12-3-7.
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Doc. 6
1819, Coimbra
Registo do pagamento de ordenados, do primeiro ao quar to quar tel, feito a Frei Francisco Freire de
Carvalho, Professor da cadeira de Antiguidades e História do Colégio das Ar tes. Refira-se que os
pagamentos eram feitos, trimestralmente, por quatro vezes, durante o ano, razão pela qual encontramos
quatro assinaturas de Frei Francisco de Carvalho, comprovando o pagamento trimestral de 56.300 réis.
Era um dos irmãos de José Liberato, que então usava o seu nome de religião, per tencendo à Ordem dos
Eremitas Calçados de Santo Agostinho.
PT/AU/ELU/UC/CA – Universidade de Coimbra (F); Colégio das Artes (SF); Livros de folhas de ordenados (SR), 1819-1820, fl. 5 –
AUC-IV-1.ª E-6-3-7.
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Doc. 7
1834, junho 5, Coimbra
Habitantes do Termo de Coimbra!
Proclamação feita pelo juiz do crime de Coimbra, dr. Manuel da Cunha Paredes [no texto com grafia
Peredes], publicada na Imprensa da Universidade.
Dirige-se aos cidadãos num texto emotivo e vitorioso: «A Guerra Civil que por seis anos assolou a nossa
Patria, felizmente acabou: a usurpação foi aniquilada, cedendo à força da Justiça, e bravura dos immortaes
Defensores da Legitimidade e Liberdade! Os nossos inimigos foram desbaratados, e logo confundidos pela
generosidade incomparável de S. M. I. , o Senhor Duque de Bragança! Que contraste, Conimbricenses, entre o
Governo Legitimo, e o da usurpação!»
PT/AUC/PFM/JV – Jardim de Vilhena (F); Lutas Liberais (Col), doc. 106 – AUC-VI-3.ª-2-3-1.

20

José Liberato regressara já a Por tugal e iria começar, nesse ano de 1834, as lutas parlamentares, às quais
esteve inteiramente dedicado até 1840. Infelizmente, seu irmão Luís António, já não assistiu à vitória
constitucional, pois terminou os seus dias em prisão, em Tomar, onde estava preso desde 1832, depois de
lhe terem sido confiscados todos os bens, em 1828. «O crime de meu irmão foi o que os miguelistas hoje
chamam virtude; preferia D. Pedro a D. Miguel, a quem nunca injuriou, nem ofendeu!» (Memórias…, p. 360).
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Doc. 8
SILVA, Inocêncio Francisco da - Diccionario Bibliographico Portuguez, t. I. Lisboa: Na Imprensa Nacional,
1858.
Registo de entrada do nome de D. António da Visitação Freire de Carvalho no citado Dicionário
(pp. 295-296). Trata-se do irmão de José Liberato que sobre ele escreveu uma biografia nas Actas da
Academia Real das Sciencias de Lisboa (t. I, p. 106). As suas obras foram publicadas, postumamente, por José
Liberato no Investigador Portuguez em Inglaterra, publicado em Londres. Dirigiu uma publicação periódica,
As Variedades, desde 1801 até 1804, ano em que faleceu, prematuramente de tifo, aos 35 anos.
AUC-2.º corr. -1-4.
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EXPOSITOR 2
Dedicamos esta seleção documental a ilustrar o ingresso de José Liberato na Congregação dos Cónegos
Regrantes de Santa Cruz. Os documentos provenientes dos acervos do Mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra e do Colégio da Sapiência são alusivos ao período em que José Liberato ali residiu, tendo
adotado o nome de religião D. José do Loreto, quando ingressou naquele mosteiro. As personalidades
que figuram nos registos referidos (um termo de saída de dinheiro da Arca e uma escritura notarial)
são suas contemporâneas e consigo terão convivido e os professores do Colégio da Sapiência que são
24

divulgados terão sido seus mestres. As suas Memórias, permitiram-nos situar no tempo, a passagem
Exemplar de Ensaio Histórico - Político sobre ...
existente na biblioteca particular de Fernando
Pessoa e por si assinado na página que antecede
a folha de rosto. Imagem colhida em - https://
bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/index/
index.htm

por estas instituições até à sua saída, em 1794, de Coimbra para o Convento de Refoios do Lima,
onde chegou aos 23 anos de idade. Em Braga, receberia ordens sacras, concedidas pelo Arcebispo
D. Frei Caetano Brandão.
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Doc. 9
1787, outubro, 19, Coimbra
Registo de entrega de dinheiro da arca do Mosteiro de Santa Cruz ao Reverendo Padre Camarário
D. Francisco da Avé Maria, feito por D. Pedro da Encarnação, escrivão do Mosteiro. Assinado por D. Tomás
da Conceição, Vigário e D. Francisco da Avé Maria, Camarário, «Padres Depositários». Era então Dom
Prior Geral do Mosteiro de Santa Cruz, D. Lourenço da Avé Maria.
José Liberato ingressou no Mosteiro de Santa Cruz em 12 de outubro de 1787, data em que tomou o
hábito, passando a usar o nome de religião D. José do Loreto. Infelizmente, não se conservam no AUC os
livros de registo de ingresso no Mosteiro, razão pela qual decidimos apresentar este documento, coevo
do seu ingresso, no qual figuram personalidades suas contemporâneas.
PT/AUC/MC/MSCC – Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (F); Registo de Saídas da Arca (DC), 1775-1826, fl. 27 – AUC-III1.ª D-10-5-67.
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Doc. 10
1789, março, 7, Coimbra
Escritura notarial de arrendamento feita pelo Colégio da Sapiência, dos Cónegos Regrantes de Santo
Agostinho, da Congregação de Santa Cruz de Coimbra, pelo seu escrivão Joaquim José Nunes Rebelo
Veloso. É dado o arrendamento da sua renda da vila da Pampilhosa, pelo período de quatro anos (1789
a 1793) a André Alves Leite Ribeiro e sua mulher, mercador e morador em Coimbra. A escritura foi feita
em presença do «Dom Prior e Reitor Colégio», D. António da Madre de Deus, estando assinada por
professores do Colégio, também presentes, como testemunhas.
Podem ver-se as assinaturas de D. António da Madre de Deus, Dom Prior Reitor, D. Francisco da Madre
de Deus, lente de Moral, D. Agostinho da Visitação, lente de Teologia e D. Marcelino da Encarnação,
Regente do Colégio e D. Luís da Anunciação, lente jubilado.
José Liberato terá conhecido todas estas pessoas, como aluno do Colégio da Sapiência, na data desta
escritura e anos sequentes, até ir para Refóios do Lima (c. Ponte de Lima), em 1794.
28
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PT/AUC/MC/CSCBR – Colégio da Sapiência (F); Livros de Notas (SR), 1788-1793, fl. 25-27v (Col. Sapiência – 39) – AUC-V-2.ªE3-2-39.
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Doc. 11
1817, outubro, 20, Londres
Procuração dada a Luís António Freire de Carvalho «da Quinta da Tapada» e a Joaquim Freire de Macedo,
de Coimbra, para que em seu nome possam tratar dos autos do «meo Breve de Secularização que se
trataõ e processaõ no Cartorio da Camera Eclesiastica da cidade de Coimbra, possão assinar termo de non
alienando, com juramento: e também para que possaõ tomar posse judicial dos bens que me foraõ doados para
o estabelecimento do meo Patrimonio, para o fim de se verificar a dita minha secularização que pertendo…» .
Ao assinar a procuração, com o nome de D. José do Loreto Freire, diz ainda «que hoje se assigna José
Liberato Freire de Carvalho».

PT/AUC/DIO/CDCBR – Cúria Diocesana de Coimbra (F); Câmara Eclesiástica (SC); Processos de ordenação (SR), Autos de
Secularização de José Liberato Freire de Carvalho (DC) - AUC-III-1.ªE-12-2-5.
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Doc. 12
1818, maio, 18, Coimbra
Depoimento feito por Manuel Gomes Nunes, procurador de D. José do Loreto, no car tório da Câmara
Eclesiástica de Coimbra. Refere que o seu constituinte «Dom José do Loreto, Freire Religiozo do Real
Mosteiro de Santa Cruz» entrara com 15 anos «para o Claustro da sua Congregação, professando na mesma
sem ter conhecimento das obrigações que devia observar pelo que tem vivido aflito e descontente chegando a
sahir da sua religião sem licença do seu Superior e se conduziu a Londres aonde tem vivido até o prezente…».

PT/AUC/DIO/CDCBR – Cúria Diocesana de Coimbra (F); Câmara Eclesiástica (SC); Processos de ordenação (SR), Autos de
Secularização de José Liberato Freire de Carvalho (DC) - AUC-III-1.ªE-12-2-5.

32

33

José Liberato Freire de Carvalho • Exposição Documental e Bibliográfica

Arquivo da Universidade de Coimbra

Doc. 13
As Variedades (n.º XXVI; vol, V). Lisboa: Na Typografia Lacerdina, 1804.
O lema escolhido e editado em todos os números da publicação, que se iniciou em 1801, foi recolhido
numa car ta do escritor António Ferreira para Diogo Bernardes:
«Inventa, e escolhe…o melhor do muito»
José Liberato refere nas suas Memórias... (p. 34):
«Escrevemos [i.e. com seu irmão António] um pequeno jornal de recreio, intitulado As Variedades que era muito
bem recebido. Deste jornal não tenho exemplar algum, e talvez poucos ou nenhuns delle existam».
D. António da Visitação foi o autor desta publicação «de orientação enciclopedista, instrutiva e recreativa»,
desde 1801, acolitado por José Liberato.
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Doc. 14
1863
Biografia de José Liberato, da autoria de Abílio Augusto da Fonseca Pinto, publicada juntamente com a
de seus irmãos D. António da Visitação e Francisco Freire de Carvalho.
As palavras finais resumem uma vida: «Graccho da imprensa, onde sustentou com constancia os foros e
regalias populares, morreu pobre como Publicola, um dos fundadores da liberdade romana».
A redação do texto sobre o último irmão foi inspirada na resenha da sua vida, segundo diz o autor, que
lhe foi apresentada por Francisco de Castro Freire, primo de José Liberato.
O Instituto : Jornal Scientifico e Litterario, vol, X1 (n.º 6-set). Coimbra : Imprensa da Universidade, 1863. – AUC-2.º corr.-2-1-7.
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Doc. 15
s.d. ; s.l.
Ficha manuscrita com apresentação de dados sobre Luís José de Sampaio, com o nome
maçónico de Achilles, filiado em 1808: «Brigadeiro reformado, moço fidalgo em exercício no Paço,
Comendar de Christo. Neto do Marquês de Pombal e irmão do 1.º grão-mestre da Maçonaria
Portuguesa, Sebastião José de Sampaio Melo e Castro. Fez parte da comissão de maç. que, em nome
do Gr. Or. Lusitano foi cumprimentar Junot, à sua chegada a Lisboa, no seu quartel da rua do Alecrim. Foi
depois, ob. da L. Amizade. 2.ª, do Gr. Or. de Portugal (1850).»
Com a apresentação deste documento, pretende-se mencionar a entrada de José Liberato na Maçonaria,
na loja Fortaleza, com o nome de Spartacus. O valioso acervo de Fausto de Quadros, existente no AUC,
infelizmente não se encontra completo, quanto ao ficheiro de nomes que aderiram à Maçonaria e não
contempla o nome de José Liberato que, em suas palavras, afirma: «A maçonaria é toda humanitária, e
38

filantropica; é toda de caridade, e a sua caridade é universal, porque se estende a todas as crenças, e a todos
os povos do mundo […] pode um pedreiro-livre encontrar um amigo que o socorra, e que lhe dê a mão na
desgraça, o que tem por obrigação e dever.» (Memórias…, p. 33).
PT/AUC/COL/FQ – Fausto de Quadros (COL); Documentos e apontamentos (DC) – AUC-VI-3.ª-5-4.
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EXPOSITOR 3
Apresentam-se, neste expositor, documentos que nos dão a conhecer a obra de José Liberato, como
tradutor. Foram eleitas peças arquivísticas do AUC às quais associamos obras impressas da biblioteca
particular do Dr. Manuel Seixas, cedidas para figurarem na Exposição.
A primeira obra traduzida, a Arte de Pensar do Abade de Condillac foi publicada na Imprensa da
Universidade, em 1794, podendo conhecer-se os preços da sua composição, com os pagamentos
feitos a compositores, impressores e bate-folhas que nela trabalharam, na dita Imprensa. São exibidas
outras obras, às quais se dedicou no final da sua vida, como tradutor.
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2.º Duque de Lafões (D. João Carlos de Bragança)
fundador e Presidente da Real Academia das Sciencias.
José Liberato recebeu de suas mãos a carta de sócio da Academia,
em 21 de novembro de 1804 (Gravura de Cheillet (1781), segundo pintura de Trinquesse (1779),
inserida na Col. Jardim de Vilhena; Retratos e Gravuras – AUC-VI-3.ª-3-1-7.
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Doc. 16
1794, junho, 14, 21 e 28, Coimbra
Registo do pagamento feito ao impressor António José Bento por duas folhas da Arte de Pensar, das
assinaturas C e D, «a seu batedor» por duas folhas da mesma obra, assinatura E e uma folha da mesma
obra, assinatura F e ainda assinaturas G e J. Regista também o pagamento a José Rodrigues e seu batedor
de uma folha, da mesma obra, assinatura H.
A indicação de assinaturas repor ta-se aos sinais tipográficos para ordenação de cadernos da obra
impressa, estando cada caderno identificado por uma letra, por ordem sequencial.
PT/AUC/ELU/UC/IUC – Universidade de Coimbra (F); Imprensa da Universidade (SF); Registo de pagamentos de impressões (SR),
liv. 530 – AUC-V-3.ª-1-5.
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Doc. 17

Doc. 18

Cours d’étude pour l’ instruction du Prince de

Arte de Pensar do Abbade de Condillac trasladada

Parme, aujourd’hui S. A. R. L’Infant D. Ferdinand, Duc

em lingoagem portugueza. T. I. Coimbra: Na

de Parme, Plaisance, Guastalle, &c. &c. &c. / par :

Real Imprensa da Universidade, 1794. (Edição

l’ Abbé de Condillac, de l’ Académie Française

facsimilada).

… T. III. Genève: Chéz Du Villard Fils & Nouffer,
imprimeurs-libraires, 1780.

Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel
Seixas.

A obra de Condillac estava amplamente difundida
e a primeira tradução de José Liberato foi,
precisamente, L´Art de penser, publicada em1786.
Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel
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Seixas.
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Doc. 19

Doc. 20

C. Cornelii Taciti, Opera / quae extant omnia, ad fidem

Os Annaes de Cornelio Tacito, traduzidos em

optimorum codicum manuscriptorum accuratissime

lingoagem portugueza; offerecidos à Sua Pátria,

castigata. Amstelædami: apud J. Wetstenium & G.

e aos seus amigos / por José Liberato Freire de

Smith, 1734.

Carvalho. T. I. Paris: Em Casa de J. P. Aillaud, editor ;
Rio de Janeiro: em Casa de Souza, Laemmer t e

Trata-se, cer tamente, de uma das leituras de José

C.ª, 1830.

Liberato, pois este é um dos autores objeto das
suas traduções. Os Annalium que editou, em 1830,

Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel

figuram como um capítulo, nesta obra completa.

Seixas.

Fez esta tradução quando se encontrava em
clausura no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra
(ca. 1812). Nas suas Memórias... (p. 71) refere
46

que trazia sempre consigo um exemplar desta
edição «pequeno livro latino de formato 24», que
começara a traduzir em 1811.
Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel
Seixas.
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Doc. 21

Doc. 22

O Rapazinho Piquillo Alliaga, ou Os Mouros no tempo

Antonia, ou A menina das montanhas, victima da

de Filippe 3.º... / por Eugenio Scribe. Traducção

perversidade de um tio. Romance Historico / de Elias

livre por José Liberato Freire de Carvalho. Lisboa:

Ber thet. Traducção livre de José Liberato Freire

Na Imprensa Nevesiana, 1849.

de Carvalho. T. I. Lisboa: Na Imprensa Nevesiana,
Rua do Loureiro, n.º 15, 1851.

Nesta Imprensa Nevesiana publicaria todas as
suas obras de caráter histórico e político, adiante

Cedido para a exposição - Biblioteca particular Dr. Manuel

apresentadas nesta exposição.

Seixas.

Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel
Seixas.
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Doc. 23
Historia da Bastilha / por Camillo Leynadier.
Traduzida por José Liberato Freire de Carvalho.
Vol. 1. Lisboa: Typ. de Aguiar Vianna, 1852.
Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel
Seixas.
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Doc. 24
Memorias da Vida / de José Liberato Freire de Carvalho. Lisboa: Typographia de José Baptista Morando, 1855.
Apresenta, no ante-rosto, uma gravura com a efígie de José Liberato, sem data e sem autor, representando
este na sua juventude. José Liberato dedicou as suas Memórias ao seu amigo Custódio Pereira de
Carvalho, falecido em Londres, em 20 de setembro de 1854. Nesse ano, no dia em que fazia 80 anos,
onze meses e dois dias, em 22 de junho, começou a escrever esta obra memorialista.
Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel Seixas.
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EXPOSITOR 4
Reuniram-se neste expositor as obras de autoria de José Liberato e aquelas que espelham a sua
atividade como editor e jornalista, publicadas em Paris e em Londres. Destaquem-se os periódicos
publicados nesta última cidade, quando ali viveu o seu exílio. A frase extraída da obra do poeta
António Ferreira, publicada na folha de rosto de uma das suas obras (1830) encerra toda a sua ideia
de amor pátrio.

Eu desta glória só fico contente
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Que a minha terra amei e a minha gente
Ferreira
Nota manuscrita de João Jardim de Vilhena no seu exemplar da obra
Memórias da Vida de José Liberato Freire de Carvalho.
Fica registada uma notícia sobre a origem da sua
família que se cruza com a de José Liberato.
AUC-VI-3.ª-4-3.
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Doc. 25

Doc. 26

O Investigador Portuguez em Inglaterra, ou Jornal

O Campeão Portuguez ou o Amigo do Rei e do Povo.

Literario, Politico, &c (n.º LXXXVIII; n.º 4, vol. XXII).

Jornal Politico publicado todos os quinze dias para

Londres: Impresso por T. C. Hansard, 1818.

advogar a cauza e interesses de Portugal. N.º I,

José Liberato foi redator deste periódico, a par tir

vol. I. Londres: Impresso por L. Thompson, 1819.

de 1814.
É dado a conhecer o exemplar de 16 de agosto
Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel

de 1819, com car ta Ao mui Alto e mui Poderoso

Seixas.

Senhor Dom João VI.
Cedido para a exposição - Biblioteca particular Dr. Manuel
Seixas.
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Doc. 27

Doc. 28

O Campeão Portuguez em Lisboa, ou o Amigo do

Paquete de Portugal. Vol. 1. Londres: Impresso por

Povo e do Rei Constitucional. Vol. I. Lisboa: Na

Bingham, 1829.

Typographia Rollandiana, 1822.
Trata-se do periódico por tuguês editado em
Era um semanário político, do qual José Liberato

Londres, no qual publicaram os seus textos

foi editor literário, que foi publicado para dar

muitos dos que ali se encontravam exilados e

continuidade ao Campeão Portuguez em Londres.

emigrados. O primeiro número, publicado em
25 de agosto, divulga uma dura car ta Ao Infante

Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel

D. Miguel, com palavras intransigentes para com o

Seixas.

compor tamento do Infante:
«Bem quizera eu não dar aos Portuguezes a
medonha pintura dos atrozes delictos com que V. A.
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tem tornado abominavel o seu nome, e infelicitado
a Nação Portugueza.» (p. 2).
Cedido para a exposição - Biblioteca particular Dr. Manuel
Seixas.

57

Arquivo da Universidade de Coimbra

58

José Liberato Freire de Carvalho • Exposição Documental e Bibliográfica

Doc. 29

Doc. 30

Ensaio historico-politico sobre a Constituição e

Essai historico-politique sur la Constitution et le

Governo do Reino de Portugal… / por José Liberato

Gouvernement du Royaume de Portugal… / par

Freire de Carvalho. Paris: Em Casa de Hector

José Liberato Freire de Carvalho. Paris: Charles

Bossange, 1830.

Heideloff, Libraire, 1830.

Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel

Cedido para a exposição - Biblioteca particular Dr. Manuel

Seixas.

Seixas.
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Doc. 31

Doc. 32

Reflexoens sobre um paragrapho do Manifesto do

Journal de l´Institut Historique. T. II. Deuxième

Senhor Dom Pedro Duque de Bragança datado a

année. Paris: A l’Administration de L’Institut

bordo da fragata Rainha de Portugal / por José

Historique; P. Baudouin, imprimeur-libraire de

Liberato Freire de Carvalho. Londres: Impresso

L’Institut Historique, 1835.

por Bingham, 1832.
Esta publicação periódica faz algumas alusões
A folha de rosto apresenta a frase por si escolhida,
de Candido José Xavier : «… não porque trata de
opinioens politicas, cuja discussão deve ser a cada
um inteiramente livre…».

Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel
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Seixas.

ao nome de José Liberato. Refira-se a p. 56, ao
descrever a sessão que teve lugar no dia 25 de
fevereiro de 1835, presidida por M. Michaud, da
Academia Francesa, em que estiveram presentes
59 membros. Foi concedido a José Liberato,
identificado

como

«publiciste

à

Lisbonne»,

o diploma de membro correspondente de
1.ª Classe (História Geral). Também na p. 122, ao
noticiar a sessão do dia 17 de março do mesmo
ano, dá-se conta da obra de José Liberato – Essai
historique sur la Constitution de Portugal.
Cedido para a exposição - Biblioteca particular Dr. Manuel
Seixas.
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Doc. 33

Doc. 34

Ensaio politico sobre as causas que prepararão a

Memorias com o titulo de Annaes, para a historia do

usurpação do Infante D. Miguel no anno de 1828, e

tempo que durou a usurpação de D. Miguel / por

com ella a queda da Carta Constitucional do anno

José Liberato Freire de Carvalho. Vol. 1. Lisboa:

de 1826 / por José Liberato Freire de Carvalho.

Na Imprensa Nevesiana, 1841.

Lisboa: Na Imprensa Nevesiana, 1840.
Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel
Cedido para a exposição - Biblioteca par ticular Dr. Manuel

Seixas.

Seixas.
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MESA 1, 2 e 3
Ficaram reservadas três mesas, dedicadas à exposição de obras, recentemente publicadas, sobre José
Liberato, assim como a celebração de aniversários do seu nascimento e falecimento. Aqui se dão a
conhecer algumas atividades da Comissão Liberato e se revelam, ainda, duas gravuras de seus irmãos.
Também se apresentam reedições de obras, particularmente as Memórias da Vida de José Liberato.
Uma mesa está exclusivamente dedicada a obras das quais foi editor e tradutor: Os Mysterios de
Londres, de Francis Trolopp, Os amores de Paris de Paul Féval, apesar de as obras que se apresentam
apenas aqui figurarem, para aludir a essas edições, uma vez que as presentes edições são mais tardias.
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Todas as obras impressas, brochuras e marcadores foram cedidos pelo Dr. Manuel Seixas.
Retomado as frases escolhidas para figurarem no rosto da obra Memórias:
Relinquam aliquid quod me testetur vixisse.
Catálogo dos diversos tipos e vinhetas existentes na Imprensa Nacional,
publicado quando José Liberato foi seu administrador. Provas dos Diversos Typos, Vinhetas e Ornatos
typographicos da Imprensa Nacional. Lisboa: Imprensa Nacional, 1838.
Imagem colhida em: https://www.incm.pt/portal/incm_hin.jsp

Plínio, Epist. II
«Aqui de que vivi deixo a lembrança.»
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Doc. 35

Doc. 37

TROLOPP, Francis – Mysterios de Londres.

CARVALHO, José Liberato Freire de; GARRETT,

Traduzidos do francez por Paulo Fêval. T. I. Lisboa:

João Baptista da Silva Leitão de Almeida – Memória

Typographia de Guilherme Augusto Gutierres da

da Liberdade e do Constitucionalismo. Madrid –

Silva, 1873.

Lisboa/1822. Coimbra: Comissão Liberato, 2016.

Doc. 36

Doc. 38

CARVALHO, José Liberato Freire de – Memórias

DIAS, Mário Simões - José Liberato Freire de

da Vida de José Liberato Freire de Carvalho.

Carvalho (1772-1855). Sua vida e pensamento.

Introdução de João Carlos Alvim. Lisboa: Assírio

[Carviçais]: Lema d’ Origem, 2017.

e Alvim, 1982.
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Doc. 39

Doc. 41

MACHADO, Adelaide Maria Muralha Vieira – A

José Liberato Freire de Carvalho. Vida e Obra 1772-

importância de se chamar Português: José Liberato

1855. Textos: Comissão Liberato. Coimbra, 2015.

Freire de Carvalho na direcção do Investigador
Português em Inglaterra, 1814-1819. [Carviçais]:

Brochura patrocinada pela União de Juntas de

Lema d´Origem, 2019.

Freguesia de S. Mar tinho do Bispo e de Ribeira de
Frades e a Pró-Associação 8 de maio. Organização
Comissão Liberato.
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Doc. 40

Doc. 42

CARVALHO, José Liberato Freire de; BORGES,

José Liberato. Folheto biográfico editado pela

José Ferreira - Memórias da Regeneração de 24 de

Comissão Liberato e União das Freguesias de

agosto de 1820. Coimbra: Editorial Moura Pinto,

S. Mar tinho do Bispo e Ribeira de Frades. [s.d].

2020.
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Doc. 43

Doc. 44

Comissão Liberato. José Liberato Freire de Carvalho.

José Liberato Freire de Carvalho. 1772-1855.

Coimbra 1772 – Lisboa 1855. Marcador editado

Vida e Obra. Exposição do mês [de] março

com patrocínio da Pró-Associação 8 de maio,

2016. Marcador editado pela Comissão Liberato.

Comissão Liberato, com cronologia da vida de

BUJPII (Biblioteca Universitária João Paulo II,

José Liberato.

Universidade Católica de Lisboa).
No verso, destaque para frase de José Liberato:
«Não me envergonho de dizer que morro pobre,
bem que honrado»
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Doc. 46
1839
Cópia

da

Francisco

gravura
Freire

de

com

representação

Carvalho

de

(1779-1854)

irmão de José Liberato. Foi religioso, Eremita
Calçado de Santo Agostinho, tendo lecionado no
Colégio das Ar tes, em Coimbra, disciplinas de
História e Antiguidades. Depois de obter breve
de secularização, residiu em Lisboa, tendo sido
professor no Real estabelecimento do Bairro Alto.
Por razões políticas, viu-se obrigado a emigrar
para o Brasil, em 1829 e só regressou, depois do
restabelecimento do regime constitucional. São
de sua autoria obras sobre história literária de
Por tugal, traduções, biografias e também uma
obra poética diversificada. Foi cónego da Sé
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Catedral de Lisboa. Esta gravura, em litografia, da

Doc. 45
Medalha com efígie de José Liberato no anverso e a legenda com seu nome completo e datas de

autoria de C. Legrand, foi impressa na Litografia
de Manuel Luiz da Costa, na Rua Nova dos
Már tires, n.º 12, em Lisboa.

nascimento e morte (1772-1855). No reverso: Montessão. Coimbra. Comissão 160 anos Liberato; ao

Cedência para a exposição - Coleção particular Dr. Manuel

centro, símbolo da referida Comissão.

Seixas.

73

José Liberato Freire de Carvalho • Exposição Documental e Bibliográfica

Arquivo da Universidade de Coimbra

Doc. 47
1843
Cópia da gravura de C. Legrand (1843), com efígie de D. António da Visitação Freire, irmão de José
Liberato. Foi impressa na Litografia de Manuel Luiz da Costa, na Rua Nova dos Már tires, n.º 12, em Lisboa.
A legenda refere uma biografia breve: Cónego Regular de Santo Agostinho, Professor de Geografia e
de História nas Reais Escolas de São Vicente de Fora em Lisboa, sócio da Academia Real das Ciências
e da Sociedade Marítima de Lisboa. Faleceu em 4 de março de 1804, em Lisboa, cinco meses antes de
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completar 34 anos de idade.
Cedência para a exposição - Coleção particular Dr. Manuel Seixas.
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