
 
A IANUA LINGUARUM DOS JESUÍTAS IRLANDESES 

(SALAMANCA , 1611)  
E A PORTA DE LINGUAS DE AMARO DE ROBOREDO 

(L ISBOA, 1623) 
 
0. Em 1611, saiu dos prelos de Franciscum de Cea Tesa uma 

obra didáctica para o ensino das línguas, que alcançou uma grande 

popularidade no século XVII (MANTUNA , 1986: 78), intitulada 

Janua Linguarum sive Modus maxime accomodatus, quo patefit 

aditus ad omnes linguas intelligendas, cuja autoria tem sido atribuída 

a William Bathe (1564-1614), coadjuvado por John Bathe e Stephen 

White (1574-1646), jesuítas do Real Colegio de Nobles Irlandeses1, 

em Salamanca, embora a obra não tenha qualquer nome expresso e, na 

carta do impressor ao leitor, se refira que o livro foi “compuesto por 

ciertos padres Irlandeses del Seminario de Salamanca”, e mesmo o 

Padre Francisco de Galarça, Provincial  da Companhia de Jesus na 

Província de Castilha, acrescente que fora “compuesto por los Padres 

Irlandeses de la misma Compañia” (IESU, 1611: 3).  

Pensa-se, por isso, que a obra é colectiva e William Bathe terá 

sido apenas o seu compilador principal com a colaboração de vários 

irmãos jesuítas irlandeses (O’MAHONY, 1981: 131), mas, para os 

autores da The Catholic Encyclopedia, sob a coordenação de Kevin 
_________________ 

1 “El Real Colegio de Nobles Irlandeses” foi fundado na última década 
do século XVI, por petição do Padre Thomas White, S.I., datada de 1592, e 
aberto aos estudantes naturais da Irlanda por decreto de Filipe III de Espanha, 
em 1593, mantendo-se em funcionamento até à ordem de expulsão dos 
jesuítas de Espanha, ocorrida em 1767. Os estudantes do Colégio eram 
naturais “from all the provinces of Ireland, but in the seventeenth century, the 
majority of them came from the southern and eastern provinces” 
(www.newadvent.org/cathen/08158a.htm.), que se deslocavam a Salamanca 
para ter aulas na universidade daquela cidade e não para frequentar as aulas 
do Colégio. Por isso, a obra de Bathe e de seus confrades não se destinava aos 
estudantes do referido colégio, mas tinha um público-alvo mais alargado, 
fundamentalmente os confessores e missionários espalhados pelo mundo, que 
se debatiam com imensas dificuldades para conhecerem as línguas dos povos 
nativos. 
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Knight, Bathe, preferencialmente um escritor de música sacra, recebeu 

dos seus superiores a incumbência de elaborar um manual que 

facilitasse o estudo das línguas e, desse modo, auxiliasse os 

missionários, confessores e estudantes de todas as idades (Cfr. 

www.newadvent.org/cathen/02348a.htm).  

Segundo os seus autores / compiladores, esta obra destinava-se a 

facilitar o estudo das línguas clássicas (Hebraico, Grego e Latim) e 

vernáculas (Castelhano, Francês, Italiano e Alemão) aos estudantes de 

várias nacionalidades e auxiliar os missionários e confessores espa-

lhados pelo “novo” mundo. Diz o Prólogo que,  

 

“Ingenti communis utilitatis spe adducti hoc opus-

culum, quantulumcunque est, typis mandare decrevimus: 

(…) Hoc enim maxime viris Apostolicis in infidelium 

regionibus, qui seminandae fidei navant operam, ad 

barbaras, et peregrinas addiscendas linguas conducet: hoc 

etiam confessariis, ut exterarum gentium arcana pectoris 

sensa cognoscere possint, commodum erit, in iis praesertim 

locis, quos alienigenae viri maxime frequentant”. (IESU, 

1611: 7)2.  

 

As várias cartas de padres jesuítas que antecedem o prólogo 

fazem referência a esse objectivo missionário. Por exemplo, o P.e 

Luís de Valdívia refere especificamente que “despues que vi el tras-

lado de Ianua Linguarum he quedado muy desseoso de que se 

imprima antes que me buelva à las Índias, donde he estado veynte 

_________________ 

2 “Movidos com grande esperança da utilidade comum, determinamos 
imprimir esta obrazita tal qual é: (…) Porque isto principalmente convirá 
para aprender as línguas bárbaras e peregrinas, aos varões Apostólicos que 
se empenham em espalhar a fé nas regiões dos infiéis. Isto também será 
cómodo para os Confessores, para poder conhecer os secretos pensamentos 
do peito das gentes estrangeiras, naqueles lugares principalmente que 
frequentam muitos varões forasteiros”. 
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años. Y puedo asseverar à vuestras Reverencias ha de ahorrar este 

trabajo à otros en aprendellas. Porque por esta invencion se aprende-

ran con notable facilidad las lenguas, y se hara gran fructo en aquellas 

almas, y gran gloria à nuestro Señor; y será consuelo de los Padres de 

nuestra Religion” (Ibidem: 2). 

Também era finalidade da Ianua facilitar a compreensão lin-

guística aos embaixadores espanhóis que residiam no estrangeiro, aos 

nobres, aos criados dos nobres e a todos aqueles que, por necessidade 

ou apenas por gosto, desejassem aprender as línguas vernáculas mais 

necessárias segundo os autores:  

“Hoc variis negotiis implicatis, veluti Principum ora-

toribus, ad externa perdiscenda idiomata, temporis angustias 

redimet: hoc famulis honorariis nobilium, iacturam non 

adeundi Scholas publicas ex parte refarciet: hoc plurimum 

conferet ad parcendum sumptibus aegreferentium tot annos 

in humanioribus literis impendi: hoc etiam illos excitabit ad 

studia nobiles, qui mediocrem laborem libenter, sed 

communem, et fastidiosum aegre, aut vix subibunt: in 

serviet etiam omnibus, qui necessitatis aut honestae 

recreationis causa linguas vulgares magis necessarias, et 

nobiliores addiscere cupiunt, quales sunt Italica, Hispanica, 

Germanica, et Gallica, facta etiam omnium vocabulorum in 

sententiis comprehensione”. (Ibidem: 8)3. 
_________________ 

3 “Isto restaurará a brevidade do tempo aos ocupados em vários 
negócios, como Embaixadores de Príncipes, para aprender as línguas 
estrangeiras. Isto aos criados honrados dos nobres os recompensará em 
parte o dano de não acudir às escolas públicas. Isto importará muito para 
conter os gastos aos que inutilmente despendem tantos anos nas letras 
humanas. Isto também despertará para os estudos aqueles nobres que 
tomaram meio trabalho de bom grado, mas o comum e enfadonhamente 
fastidioso, com dificuldade. Servirá também a todos aqueles que, ou por 
necessidade, ou por alguma honesta recreação, desejam aprender as línguas 
vulgares, mais necessárias, e mais nobres, como são a Itálica, Espanhola, 
Alemã, e Francesa, fazendo-se também nas sentenças a compreensão de 
todos os vocábulos”. 
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1. A edição princeps da Ianua Linguarum, de que se conhece 
apenas um exemplar na posse da Biblioteca da Universidade de Sala-
manca (Signatura: 34.898), é constituída na totalidade por 215 pági-
nas, englobando o prefácio / “proemium” (pp. 7-10 e 25-27), dez 
capítulos doutrinais (pp. 11-24 e 28-39), doze centúrias de frases / 
“sentenças”, em Latim e Castelhano (pp. 41-127), uma (proposta de) 
tradução parafrástica (livre) da duodécima centúria (pp. 128-130), um 
apêndice de palavras ambíguas / equívocas (pp. 132-139) e um índice 
/ dicionário das palavras “familiares” fundamentais da língua latina 
utilizada na Ianua, com indicação da “sentença” / frase em que a 
mesma é utilizada (pp. 141-215). Cada centúria é constituída por 100 
frases (?) ou sentenças, com excepção da undécima, na qual apenas 
existem 41 frases, já que entre as sentenças 1.042 e 1200, inclusive, as 
frases estão propositadamente em branco, para serem preenchidas por 
quem entendesse, na opinião de Amaro de Roboredo. 

No prefácio ou “proemium”, os autores defendem o valor e as 
vantagens do método adoptado, referindo que a sua utilização traz 
muitos benefícios para os estudantes e que estes conseguem atingir 
melhores resultados em três meses, especialmente na aquisição voca-
bular, que outros estudantes que usem um outro método durante três 
anos:  

“Hoc potissimum iam aetate provectis, qui taedio 
grammatices a sacris ordinibus deterrentur, subveniet: hoc 
molestum voluendi toties vocabularii laborem minuet: hoc 
piis eorum desideriis sucurret, qui ad sola Evangelia, 
precesque intelligendas, mediocres aliquando subirent 
labores, communes vero tam intricatos nunquam: hoc 
foecundiorem verborum segetem grammaticis, & rhetoribus 
uno trimestri, quam aliud quidvis toto triennio submi-
nistrabit, idque maxime in linguis non vulgaribus, Hebraica, 
Graeca, & Latina” (Ibidem: 7)4. 

_________________ 
4  “Isto servirá de socorro principalmente aos já provectos em idade, 

que por tédio da gramática se desviam das Ordens sagradas. Isto diminuirá  
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Esta mesma ideia é corroborada por Bartolomeu Sánchez, cate-

drático de Clementinas na Universidade de Salamanca, que, segundo o 

próprio, experimentou o método e os resultados dos seus alunos foram 

brilhantes: “Los quales [Padres de la Compañia de Jesus] comunica-

ron con migo un methodo de aprender com facilidad la lengua Latina. 

Yo que à la sazon era Catedratico de Prima de Rhetorica, y Grama-

tica, y de Griego en la Universidad de Salamanca, la puse em uso, y 

procure la misma experiencia en la lengua Griega. Y (…) experimente 

que en tres meses hazia mas fructo por esta via que por la ordinaria en 

tres años” (Ibidem: 4). 

Depois do proemium, os autores / compiladores da obra apre-

sentam uma síntese, em dez capítulos, sobre a metodologia adoptada 

nesta obra didáctica, onde explicam as razões da ordem das doze 

centúrias, os vários métodos possíveis para a aprendizagem das lín-

guas (de tribus viis addiscendi linguas), as vantagens de organizar um 

vocabulário ou dicionário com as palavras familiares / mais comuns, 

exceptuando as mais raras, a selecção do conteúdo das sentenças, para 

que tivessem um fim moralizador, e, por isso, a escolha criteriosa das 

suas palavras, a conveniência da obra, a construção elegante das fra-

ses, as vantagens da tradução do Latim para Castelhano, quer para o 

principiante quer para o “peritus”, as pressões dos “plurimi prudentis-

simi” para que imprimissem rapidamente a obra, e, por último, a exe-

cução e as circunstâncias em que a mesma foi elaborada.  

Destes dez capítulos, há duas passagens no sexto que nos pare-

cem merecedoras de algum destaque, pois os autores da Ianua apre-

sentam um esboço da teoria do método indutivo nos processos de 

_________________ 
 
o pesado trabalho de revolver o Vocabulário tantas vezes. Isto socorrerá aos 
desejos piedosos daqueles que para só entenderem os Evangelhos e as preces 
passaram algumas vezes os trabalhos medianos, mas os comuns e tão 
intrincados nunca. Isto dará aos gramáticos, e retóricos mais fértil campo   
de palavras num trimestre que qualquer outra coisa em todo um triénio,     
isto especialmente nas línguas não vulgares, a Hebraica, a Grega e a 
Latina”. 



Gonçalo Fernandes 
________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 

Boletim de Estudos Clássicos — 42 

170 

ensino-aprendizagem das línguas, que será largamente desenvolvido 

por Amaro de Roboredo e alguns metodólogos actuais.  

Com efeito, para William Bathe e seus colaboradores, as regras 

gramaticais podem ser aprendidas através da análise das várias sen-

tenças das doze centúrias e, deste modo, sem a necessidade de 

nenhuma gramática específica, especialmente nas línguas vulgares:  

“Omnia enim quae in Grammatica regulis praescri-

buntur, possunt etiam sententiis commode doceri, ita ut 

facilius, citius, & certius animis inhaereant, quam nudis 

regulis Grammaticalibus per se fieri queat. Et hoc ad finem, 

& proprium institutum addiscendi linguam sufficiet, idque 

maxime in linguis vulgaribus, in quibus non est necesse 

scientifice percipere quae ad methodum Grammaticalem 

pertinent” (Ibidem: 19)5. 
 

Especificamente no respeitante ao ensino das línguas vulgares, 

referem os autores que, com este método, torna-se mais fácil a sua 

aprendizagem, porque estas têm menos regularidades que as línguas 

clássicas:  

“Circunstantiae aliae multae executionem promo-

ventes, cum tot, & cogitatu sint faciles, eas ingeniosis 

penetrandas praeterimus, quos tamen praemonitos cupimus 

longe minorem habituros omnes difficultatem in linguis vul-

garibus per hoc artificium addiscendis, quam in Hebraica, 

_________________ 

5 “Todas as coisas que na Gramática se compreendem em regras 
podem ser ensinadas comodamente por sentenças, de tal modo que mais 
facilmente, com maior certeza e mais depressa se fixem nos íntimos do que se 
possa fazer somente pelas nuas regras da Gramática. E isto bastará para o 
fim, e próprio instituto de aprender a língua, especialmente nas línguas 
vulgares, em que não é necessário perceber cientificamente as coisas que 
pertencem ao método gramatical”. 
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Graeca, & Latina, idque ob defectum regularitatis, quae in 

istis tanto rigore observatur (Ibidem: 24)6. 

 

Esta ideia de ser mais difícil a aprendizagem das línguas clássi-

cas já tinha sido defendida anteriormente, mas aí os autores salmanti-

nos sustentam especialmente que os alunos precisam de mais material 

de apoio, nomeadamente gramáticas, para poder estudar cientifica-

mente os seus preceitos:  

 

“In linguis scholasticis, Latina, scilicet, Graeca, & 

Hebraica, quae methodice in Scholis docentur, ad artem 

Grammaticam comparandam, haec via media non sufficiet: 

duplex enim est finis Grammaticae, scilicet congruenter 

loqui, & hic primarius est, & arti, & usui communis; & 

praecepta scientifice tradere, quibus fiat ut congruitas non 

utcunque, sed methodice, & via artis adquiratur; et hic finis 

est secundarius, et arti proprius, et in linguis Scholasticis ad 

intelligendos terminos artis, qui passim in autoribus 

occurrunt, necessarius” (Ibidem: 19)7. 

_________________ 

6 “Muitas outras circunstâncias, que ajudam à execução por serem 
tantas e fáceis de imaginar, as deixamos aos engenhosos que as penetrem, os 
quais com tudo isso desejamos que sejam advertidos de que todos terão 
muito menos dificuldade em aprender as línguas vulgares por este artifício 
do que na Hebraica, Grega e latina, e isto pela falta de regularidade, que 
com tanto rigor se guarda nestas”. 

7 “Nas línguas das escolas, a saber, Latina, Grega e Hebraica, que 
com método se ensinam nelas, não bastará este caminho médio para adquirir 
a Arte, porque os fins da gramática são dois, a saber, falar concertadamente, 
e este é o principal comum à arte, e ao uso; e o outro, ensinar 
cientificamente os preceitos, com os quais se faz com que a conveniência não 
se adquira de qualquer modo, mas com método e caminho artificioso. E este 
é o segundo fim, e mais próprio da arte, e necessário nas línguas 
escolásticas para entender os termos da arte, que a cada passo se oferecem 
nos autores”. 
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As centúrias da Ianua Linguarum têm como temática, funda-

mentalmente, valores morais e religiosos, ou, como os autores 

referem,  

“Tandemque statutum, ut moralitatis quanta liceret 

ratio haberetur. Quod quidem ad sextam centuriam 

exclusive observatum est. Tum vero ulterius ob senilem 

vocabularii accedentem aetatem progredi non licuit” 

(Ibidem: 17-18)8. 

 

No entanto, o grande objectivo da obra é o enriquecimento 

vocabular dos seus leitores, pois os autores da Ianua procuram não 

repetir nenhuma palavra em todas as frases / “sentenças”, porque, 

como afirmam no prólogo,  

 

“At vero qui sententias morales huius artificii in 

ordinem redegerunt (licet ita adstricti, ut nullum verbum bis 

apponeretur, nec duo nomina, quae aliquo cognationis 

vinculo connexa essent in tanta, tamque multiplici senten-

tiarum varietate, repeterentur) utiles & iucundas in medium 

produxerunt” (Ibidem: 8)9. 

 

Deste modo, a temática da sentenças da Ianua está distribuída 

da seguinte forma: (“centuria prima”) as virtudes e vícios em comum 

_________________ 

8 “Determinou-se que se tivesse toda a conta possível com a 
moralidade, a qual se observou até à sexta centúria exclusivamente. Depois, 
não se pôde passar mais adiante por amor da velhice do vocabulário, à qual 
se vinha chegando”. 

9  “É também digno de se notar que há muitos autores que juntaram 
sentenças morais e procuraram imprimi-las sem pretenderem nenhuma outra 
coisa, mas os que reduziram à ordem as sentenças morais deste artifício, 
ainda que tão atados, que nenhuma palavra se pusesse duas vezes, nem se 
repetissem dois nomes, que, em tanta e tão copiosa variedade de sentenças 
tivessem algum vínculo de parentesco, as publicaram úteis e agradáveis”. 
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(frases 1-100); (“centuria secunda”) a prudência e imprudência (frases 

101-200); (“centuria tertia”) a temperança e intemperança (frases 201-

300); (“centuria quarta”) a justiça e a injustiça (frases 301-400); 

(“centuria quinta”) fortaleza e fraqueza (frases 401-500); (“centuria 

sexta”) as acções humanas (frases 501-600); (“centuria septima”) 

coisas que se fazem com ímpeto e sossego (frases 601-700); (“centu-

ria octava”) coisas animadas e não viventes (frases 701-800); (“centu-

ria nona”) coisas artificiais (frases 801-900); (“centuria decima”) 

coisas indiferentes (frases 901-1.000); (“centuria undecima”) coisas 

indistintas (frases 1.001-1.041, ficando as restantes 59 em branco); e 

(“centuria duodecima”) um discurso retórico contra Zoilo ou o inve-

joso [frases (?) 1.101- 1.200].  

A Ianua Linguarum termina com um acréscimo de 63 sentenças 

com palavras ambíguas sobre a caridade (10), a constância e a 

inconstância (12), a justiça e injustiça (13), a consolação (3), Deus 

(6), a diligência e a ociosidade (7), e os males (12).  

Há, por isso, na totalidade 1.204 sentenças na edição princeps 

da Ianua, cem em cada uma das onze centúrias, mais 41 da centúria 

undécima, acrescida das 63 palavras ambíguas (1.100+41+63=1.204). 

Por último, os jesuítas irlandeses concluem a obra com um 

índice alfabético ou Dicionário Breve das palavras familiares funda-

mentais, como as designaram, utilizadas ao longo da Ianua, com refe-

rência à frase em que a mesma aparece, e a respectiva tradução caste-

lhana, como no exemplo “Do.76.Dar” ( Ibidem: 160), e, de facto, na 

sentença 76, da primeira centúria, aparece o verbo dare: “Et nugas 

fragiles ludibrio dabunt” (Ibidem: 46), que é traduzida do seguinte 

modo: “Y de las niñerias fragiles haran burla” (Ibidem: 47).  

Contabilizadas todas as palavras latinas do Dicionário ou Índice 

final, encontramos 4.827 palavras latinas, entre substantivos, adjecti-

vos, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjei-

ções, distribuídas alfabeticamente da seguinte forma: 
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A 454 

B 72 

C 571 

D 262 

E 211 

F 236 

G 108 

H 97 

I (/ J) 326 

L 204 

M 256 

N 138 

O 165 

P 461 

Q 81 

R 178 

S 504 

T 222 

V  (/U) 274 

X 1 

Z 6 

 

Estes números significam que, embora os autores não tivessem a 

pretensão de repetir qualquer palavra ao longo das 1.204 sentenças, 

utilizaram, em média, cerca de 4 palavras latinas novas por frase, o 

que, somadas às respectivas traduções espanholas, dá uma aquisição 

vocabular de quase 10.000 palavras na totalidade do estudo da Ianua 

Linguarum. Não pudemos, contudo, estudar a riqueza lexical presente 

na Ianua, devido à extensão vocabular e porque trata muitos campos 

culturais, mas pretendemos analisar esta temática em trabalho 

posterior.  
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2. Em 1619, o português de naturalidade transmontana (nascido 

na vila de Algoso, actualmente uma freguesia do concelho de Vimioso 

e distrito de Bragança) Amaro de Roboredo, “o maior gramático da 

língua portuguesa do século XVII” (ASSUNÇÃO, 1997: 205), publica 

pela primeira vez em Portugal as 1.141 sentenças latinas das doze 

centúrias da Ianua salmantina, na segunda parte da obra Methodo 

Grammatical para Todas as Linguas, entre as páginas 79 e 181, a que 

chamou «Copia de Palavras exemplificada nas latinas, artificio expe-

rimentado para entender Latim em poucos meses», isto é, sem acres-

centar as 59 sentenças que ficaram por preencher da undécima centú-

ria e sem referir as 63 palavras ambíguas, a que correspondem outras 

tantas frases.  

O gramático português começa por referir, na “Introduçam para 

as sentenças”, que as 1.141 sentenças da Ianua Linguarum não repe-

tem quaisquer palavras, “tirando algumas quarenta, que ou atão as 

outras, ou vão em diversa significação, & uso” (ROBOREDO, 1619: 

79). Também acrescenta que, antes de publicar estas sentenças, o 

havia experimentado e, por isso, pensa que esse método / “artificio” é 

excelente: “Experimentei, que o discipulo, que souber estas sentenças 

com destreza, entenderá qualquer livro Latino de conceito claro, & 

muito melhor sabendo derivar, & compor. Muitas palavras sabe per 

este excellente artificio em poucos meses, que em muitos annos as naõ 

encontraria” (Ibidem). 

Roboredo, já nesta publicação, não se limita a reproduzir as 

sentenças latinas dos jesuítas irlandeses do Colegio dos Nobles de 

Salamanca: sobre cada palavra nova que se vai estudar numa dada 

sentença, apresenta a sua declinação (substantivo, adjectivo) e a enun-

ciação da conjugação (verbo), e numera as palavras na frase com 

“numeros interlineais”, seguindo a ordem sintáctica portuguesa nor-

mal das palavras na frase, isto é, a ordem SVO. Roboredo justifica 

estas estratégias do seguinte modo: “Os numeros de algarismo mos-

trão a ordem dereita da Grammatica em tomar as palavras na explica-

ção Grammatical das quaes por quanto o Nome, & Verbo saõ as mais 
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principaes, & difficultosas, importa saberlhes os [sic] cabeças, assi 

para lhes dar sua variação, & concordia, como para as compor, & 

derivar outras dellas” (Ibidem: 81).  

No caso de existência de alguma elipse, Roboredo indica a      

sua presença com a falta do número da palavra / sintagma ausente, 

“porque na Sentença em que faltar numero, mostra que nesse lugar 

falta palavra, que se deve supprir de fora para enteirar a Grammatica: 

& o Mestre a supra atee que o minino o saiba fazer, que serà em 

menos de seis meses de exercicio. Exemplo seja a sentença quarta 

[Principium dimidium totius], que tem estes numeros 1. 3. 4. & falta a 

2., em cujo lugar entrarà, Est, que falta. E a Sentença 6. [Deteriora 

pertinacius hærent] tem 2. 3. 4. & falta 1., em cujo lugar entrarà, 

Negotia, em quanto significa cousas. E a Sentença 3. [Initii difficultas 

toleranda] & 7. [Fœda igitur prorsus abolenda] teem mais um 

numero, em cujo lugar entrarà a palavra, que se ha de supprir” 

(Ibidem: 82). 

É, contudo, em 1623, que Amaro de Roboredo publica a versão 

portuguesa completa da Ianua Linguarum dos jesuítas irlandeses, 

intitulada Porta de linguas ou modo muito accommodado para as 

entender publicado primeiro com a tradução Espanhola. Agora acres-

centada a portuguesa com numeros interliniaes, pelos quaes possa 

entender sem mestre estas linguas o que as não sabe, com as raizes da 

Latina mostradas em hum compendio do Calepino, ou por melhor do 

Tesauro, para os que a querem aprender, e ensinar brevemente; e para 

os estrangeiros que desejão a Portuguesa, e Espanhola. 

O compêndio do autor português apresenta, na totalidade, 1.263 

sentenças latinas com as respectivas traduções portuguesa e caste-

lhana, isto é, as 1.141 das doze centúrias da edição princeps, as        

59 frases da undécima centúria deixadas em branco entre a 1.042 

[Litaníae tuae complúres indígetes ascríbito (ROBOREDO, 1623: 

259) — Ajunta muitos santos a teu rogo (Ibidem: 258)] e a 1.100 

[Postquam murænam, & congrum exdorsuâvit Plautus (Ibidem: 279) 

— Despoisque Plauto quebróu o espinhaço a a lamprea, e congro 
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(Ibidem: 278)], inclusive, e o “appenso de palavras duvidosas” com 

63 sentenças.  

Na perspectiva de Sean Mantuna, a Porta de Linguas de Amaro 

de Roboredo, do ponto de vista pedagógico, foi a mais interessante de 

todas as edições (Cfr. MANTUNA , 1986: 84), porque o gramático 

transmontano seiscentista respeita a ordenação original; contribui com 

os números interlineais, para a compreensão da estrutura sintáctica da 

frase latina; apresenta a enunciação dos substantivos e dos adjectivos 

e a conjugação dos verbos, para uma consolidação de conhecimen-   

tos morfológicos, como já fizera no Methodo Grammatical para   

todas as Linguas; mas também elabora uma boa tradução para 

Português; e constrói / cria as 59 sentenças em falta na décima 

primeira centúria. 

Nessas 59 frases originais, Amaro de Roboredo respeita a 

metodologia original dos jesuítas irlandeses, a saber: usa um 

vocabulário totalmente novo, algumas palavras raras e outras de 

origem helénica; não repete quaisquer palavras ao longo dessas 

sentenças, à excepção de algumas preposições, conjunções e pro-

nomes; e melhora inclusivamente a média de palavras novas por 

sentença, com um total de 280 palavras novas, a que corresponde uma 

média de 4,7 por frase. 

Assim, por exemplo, na frase 1.042 [Litaníae tuae complúres 

indígetes ascríbito (Ibidem: 259) — Junta muitos santos à tua oração 

(Ibidem: 258)], explora 4 palavras novas: Litania, ae (ladainha, rogo, 

procissão), Complures, ra  (muitos), Indiges, etis (santo canonizado), 

e ascribo, is (assentar em rol, matricular, attribuir, juntar, assinar); 

mas, por exemplo, na sentença 1.068 [Asthma, & paroxysmus tertiánæ 

trépidum índies exanimábat (Ibidem, 269) — A asma, e a agonia da 

febre terçã desanimava cada dia mais o temeroso (Ibidem: 268)] 

analisa 6 vocábulos pela primeira (e única) vez: Asthma, atis, Asma; 

Paroxismus, i, Espasmo, Convulsão, Agonia (grau mais alto, intensi-

dade máxima);  Tertiana Febris, Terçã, febre que se caracteriza por 

acessos cíclicos, repetidos de três em três dias; Trepidus, a, um, teme-
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roso; Indies (In dies singulos), cada dia mais; e Exanimo, as, are, 

desmaiar, perturbar, espantar, desanimar. 

Apesar de a maioria dos capítulos introdutórios da Porta de 

Linguas não ser da autoria de Roboredo, mas dos jesuítas irlandeses 

de Salamanca, uma vez que o gramático seiscentista português apre-

senta, em duas colunas, o texto original da edição princeps e a res-

pectiva tradução portuguesa, a “Introduçam para as Sentenças” ou a 

“Manuductio ad Sententias”, colocada entre as páginas 22 e 33, e, 

depois das autorizações de impressão, a dedicatória “ao illustrissimo 

Senhor D. Francisco de Castelbranco”, em que Roboredo pede o 

apoio para a publicação desta obra e das Raizes da Lingua Latina, e 

“Ao Juiz deste Artificio” ou “Huius Artificii Iudici”, uma forma de 

explicação da obra e das suas vantagens para o leitor, são da exclusiva 

responsabilidade e autoria do gramático e metodólogo português.  

Aí analisa a sua tradução; os critérios da edição, em especial a 

explicação das vantagens da colocação dos números interlineais; os 

progressos na aprendizagem por este método; os destinatários da obra, 

em particular estrangeiros, portugueses, professores e alunos de 

Latim, homens de letras / humanistas, oficiais, mestres e, de forma 

nova, os autodidactas, que, por qualquer motivo, desejam conhecer a 

língua de Cícero; os motivos fundamentais da sua selecção vocabular, 

em particular das 59 sentenças da décima primeira centúria; etc.. 

Em especial na “Introduçam”, reflecte sobre várias questões de 

natureza linguística: sintetiza a morfologia latina, apresentando suma-

riamente as cinco partes do discurso (nome, verbo, advérbio, conjun-

ção e preposição); resume a sua perspectiva sintáctica relativa à con-

cordância e regência; refere-se sucintamente às elipses mais frequen-

tes, na senda de Francisco Sánchez de las Brozas, ao uso e significado 

dos acentos, à gradualização na aprendizagem das várias modalidades 

de textos e a algumas especificidades das línguas vulgares em contra-

ponto com a de Cícero, como, por exemplo, a inexistência de formas 

passivas nas línguas modernas. Apresenta também quatro formas 

distintas de traduzir um texto: ao pé da letra; quase atada às palavras; 
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por cláusulas (frases); e a parafrástica (por conceitos), especificando 

inclusivamente quem pode fazer uma ou outra. Ainda dá alguns con-

selhos metodológicos, para optimizar este método, como o tempo 

diário a analisar as sentenças e o número mínimo ideal de sentenças a 

decorar diariamente, etc. (Cfr. FERNANDES, 2002: 406-408). 

 

3. Antes, porém, da edição olissiponense de Amaro de Robo-

redo, haviam já saído dos prelos duas traduções da Ianua Linguarum: 

em 1615, em Londres, William Welde eliminou a Castelhano e apre-

sentou a tradução inglesa; dois anos depois, em 1617, também em 

Londres, Jean Barbier fez uma nova edição, combinando as duas 

anteriores e acrescentando uma tradução francesa, ou seja, este 

manual, intitulado Ianua Linguarum, Quadrilinguis, or a Messe of 

Tongues: Latine, English, French, and Spanish, combinava quatro   

das línguas mais faladas na Europa (GAMERO, s.d.: 71-73). Depois 

da tradução portuguesa, ainda se publicaram mais algumas 

(O’MAHONY, 1981: 131): em 1629, Habrecht edita a Janua Lingua-

rum Silinguis, em Strasbourg; em 1631, Coménio melhora a edição 

original e publica a Ianua Linguarum Reserata et Aperta, em Lissa; e, 

em 1637, Gaspar Sciopius modifica levemente a edição original e 

publica a Mercurius Quadrilinguis, em Pádua, uma das melhores 

adaptações, segundo Padley, “with parallel sentences in Latin, Greek, 

Hebrew and Italian” (PADLEY, 1985: 340). 

Pensa-se, todavia, que tenha sido a edição de João Amós Comé-

nio (1592-1670) que possa ter contribuído para que a obra compilada 

pelos jesuítas irlandeses de Salamanca fosse, em certo sentido, margi-

nalizada pelos historiadores da linguística. O’MAHONY refere 

inclusivamente que “it is paradoxical that Comenius should inadver-

tently have contributed to the lack of awareness of Bathe’s work 

today. Comenius offered valid criticism in his own preface when he 

questioned the merits of Janua Linguarum as a first introduction to 

Latin. Later historians tend to cite this comment without any reference 

to Bathe’s views on language in general” (O’MAHONY, 1981: 135). 
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Por outro lado, não nos parece menos válida a referência à 

edição portuguesa da responsabilidade de Amaro de Roboredo, uma 

vez que é considerada, como vimos, como a mais interessante de todas 

as edições, do ponto de vista pedagógico, especialmente pela 

colocação dos números interlineais e a apresentação da enunciação 

dos substantivos e adjectivos e da conjugação dos verbos. 
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