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ADVERTÊNCIA DOS EDITORES

Nas buscas e rebuscas, a que temos procedido, a fim de dar ao Público uma collecção, tão completa quanto possível, dos escritos de Castilho, algumas pérolas se nos
desenfiaram. Para remediar involuntárias
omissões, juntaremos, nos volumes que vão
seguir-se, peças lyricas, e estudos em prosa, cujo logar próprio teria sido nas Novas
ExcavaçÕcs poéticas (volumes 27.* e 28.° da
presente edição), e nas Telas literárias (volumes 47.°, 48.°, 49.°, 5o.°;
Gollocaremos estas producçÕes na sua
ordem chronológica, para maior agrado dos
leitores, e as Notas appensas explicarão
muitas circumstancias, que importa conhecer.
N'esta nova miscellânea não tivemos ani-

mo

de omittir uma graciosa charada, nem os
requerimentos, que o juvenil Bacharel dirigiu á Real Junta da Directoria geral dos
Estudos pedindo licença para trabalhar, nem
as réplicas aos censores officiaes do poema
Cartas de Ecco e Narciso^ nem a sua defensa
de certos pontos impugnados nos Quadros
históricos de Portugal,
Desde o soneto, quasi infantil, ao eminente escultor portuguez Joaquim Machado de
Castro, immortal autor da estátua equestre
d'el-Rei D. José, até á ode ao senhor D. Pe-
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Empreea Ha Historia de Portugal

dro II, Imperador do Brazil, na sua visita á
Imprensa Nacional de Lisboa, muitos documentos archivámos, que provam a incançavel actividade cerebral do Poeta, e, jogando
com os Vtpos e mortos, e com os Casos do
meu tempo^ demonstram a parte que elle

tomou em muitos successos

particulares e

com que

nacionaes, e o esplendor
importantes questões literárias.

Pode

ter-se

enganado

illuminou

em algumas

apre-

ciações, certamente; todos se enganam uma
vez ou outra.
que ninguém poderá negar
é a sinceridade com que falava, e o denodo
com que atacava pontos altos de discussão.
Vêem pois estes additamentos completar
lacunas, e enfileirar-se na vasta e colorida
coUecção, tão multiforme e tão opulenta, das
Obras de Castilho.
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