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Nº 22 
                     UM TESOURO DA NOSSA BIBLOTECA  

O tesouro deste mês é uma obra 
composta por dois volumosos 
livros que reúnem uma ampla 
seleção resultante da recolha de 
fábulas por todo o extenso 
território falante da língua 
portuguesa. O primeiro volume foi 
publicado em 1961, e o segundo, 
em 1962, no Porto, pela Fólio: 
Edições Artísticas, «um belo livro 
do ponto de vista tipográfico, o 
género de livro que hoje já não se 
faz.» Eduardo Sousa (2015).  
Obra profusamente ilustrada 
no texto por Sá Nogueira e 
com litografias de página 
inteira em extratexto de Júlio 
Pomar, esta edição contém 
centenas de 
composições literárias curtas, 
escritas em prosa ou em verso, 
recolhidas e organizadas, quer 
por épocas, quer por origem 
geográfica por Vieira de 
Almeida (Portugal), com a 
colaboração de Manuel 
Ferreira e Luís da Camara 
Cascudo (Brasil).  
 

Desde a antiguidade que se 
cultivou o uso da fábula: uma 
pequena história destinada a 
dar representação a uma ideia 
ou verdade moral. Integrando 
a literatura de exemplo, o 
fabulário estrutura-se de forma 
a proporcionar ao auditor (ou 
leitor) uma fácil lição de tipo 
moral e edificante, um aviso 
de conduta, necessária à 
existência normal do grupo 
social, facilmente memorizável 
e incrustada na memória 
coletiva.  
Normalmente as personagens 
são animais que apresentam 
características antropomórficas
—técnica “evitadora do 
melindre humano”, nas 
palavras de Cascudo.  
Nesta edição, grande parte das 
fábulas apresenta a história 
propriamente dita e uma 
pequena explicação que lhe 
atribui sentido e utilidade. 
Disponível para consulta na 
Biblioteca Municipal de Ponte 
de Sor. 

Grande fabulário de Portugal e do Brasil  
| Vieira de Almeida e  

Luís da Camara Cascudo | 
| Ilustração de Sá Nogueira e Júlio Pomar | 

| Fólio, 1961-1962 | 
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O Primeiro Volume do Grande Fabulário, com o título 

FABULÁRIO DE PORTUGAL E DO ULTAMAR 

PORTUGUÊS, tem organização e notas e VIEIRA DE 

ALMEIDA, com a colaboração na parte do Ultramar, de 
MANUEL FERREIRA. 

«Verdadeiramente a fábula erudita começa para nós no 
século XVI, em que toda a expressão literária, mais ou 
menos claramente reveste essa feição (…). Assim vemos 
que nas mais próximas das fonte de Esopo e Fedro o 
interesse está (…) nas “flores” e “frutos”, isto é, na 
“história” e na “sentença”; de facto, nessas composições, 
normalmente muito breves, encontra-se apenas o 
elemento fáctico (narrativa) e o sentencioso (moralidade). 

Retirado da publicação. 

~~~~~~~~~ 

Ao longo de mais de 450 páginas distribuem-se os 

seguintes capítulos: 

~~ Fabulário Português Medieval ou Livro das Fábulas do 

Famoso Poeta Grego Esopo 

~~Fabulário Seiscentista Português de Manuel Mendes da 
Vidigueira 

~~Fabulário Erudito dos séculos XVI, XVII e XVIII 

~~Fabulário Popular Português 
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«Começa esta coletânea pela publicação integral do 
LIVRO DE ESOPO, manuscrito do século XV, 
encontrado em 1900 na Biblioteca Paladina de Viena de 
Áustria pelo Doutor  J. Leite de Vasconcelos e por ele 
mandado fotografar  para a Biblioteca Nacional(…).    

Segue-se o Fabulário de Manuel  Mendes da Vidigueira, 
publicado em Évora, em 1643, com o título Vida e 
fábulas do insigne fabulador Esopo, de novo   juntas e 
traduzidas com breves aplicações morais a cada fábula.» 

Citação retirada da publicação. 

Nas páginas 
seguintes, 

reproduzem-se 
alguns exemplos, 

retirados da 
publicação. 
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O Segundo Volume do Grande Fabulário, com o título 

FABULÁRIO DO BRASIL, tem organização e notas de LUÍS 

DA CAMARA CASCUDO, com ilustrações no texto por SÁ 

NOGUEIRA e litografias em separata por JÚLIO POMAR. 
 

«Para a grande foz da literatura oral do Brasil o rio definidor 
do sistema foi a contribuição portuguesa, avolumada com os 
afluentes ameríndios e africanos. Daí a fábula a que chamo de 
“recriação popular”, utilizando material das três procedências, 
ser a mais numerosa, abundante e de fácil encontro e registo.  
As 140 que aqui apresento poderiam multiplicar-se sem 
esforço investigador.»                        Retirado da publicação. 

 

~~~~~~~~~ 

Ao longo de mais de 300 páginas distribuem-se os seguintes 

capítulos: 

 

~~Fábulas de Origem Indígena 

~~Fábulas de Origem Africana 
~~Fábulas de Recreação Popular 

~~Fábulas de Redação Literária 
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