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Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra já foi considerada a mais bela do Mundo 
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Biblioteca Joanina, na Universidade de Coimbra, deve o nome ao rei D. João V Biblioteca Publica de Braga tem um espólio que começa no século XV 

etc. 
Bibliotecas 
de Portugal 

Mafra Concerto hoje 
com livros em fundo 

Morcegos Mamíferos 
ajudam a proteger obras 
Tanto a Biblioteca do Palácio Nacio-
nal de Mafra como a Joanina, em 
Coimbra,- têm colónias de morcegos 
que ajudam a proteger os livros, por 
se alimentarem de insetos que os 
danificam. 

A Biblioteca do Palácio Nacional 
de Mafra recebe hoje, às 21 horas, -
um concerto do pianista Adriano 
Jordão, com acesso livre, a provar 

.que nem sempre reina o silêncio 
numa biblioteca. A Joanina, na 
Universidade de Coimbra, tam-
bém tem acolhido espetáculos. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

Carina Fonseca 
Cultura¡,..pl.pt 

• Em fevereiro passado, a canto-
ra brasileira Adriana Calcanhotto. 
acabada de se iniciar como pro-
fessora convidada na Universida-
de de Coimbra. desvendava um 
dos seus planos para os meses se-
guintes: frequentar as bibliotecas. 
Há várias, mas a joia da coroa, 
também apelidada de obra-prima 
do Barroco português, é a Biblio-
teca loanina. que deve o nome ao 
rei D. João V - quem patrocinou a 
sua construção. entre 1717 e 1728. 

Na loanina, as bocas abrem-se 
de espanto perante os mais de 55 
mil volumes em fundo dourado. 
Numa caixa-forte estão as obras 
mais raras, como uma primeira 
edição d' "Os Lusíadas", ou a "Bí-
blia Hebraica de Abravanel" (res-
tam no Mundo 20 exemplares). 

Bem mais modesta é a Biblio-
teca Velha do Seminário Maior de  

Coimbra. que acaba de ficar aces-
sível ao público. É apontada como 
uma das mais importantes em 
termos de acervo teológico, em-
bora reúna outros títulos. incluin-
do uma das primeiras edições de 
"Os Lusiadas" e um livro de con-
tos eróticos com séculos. São qua-
se 9000 os volumes registados, o 
mais antigo de 1507. 

Autorizada a ter livros proibidos 
A riqueza não tem de ser dourada, 
como realça o diretor do Palácio 
Nacional de Mafra, cuja bibliote-
ca figura na lista das mais belas do 
globo. "Não é necessário ouro 
para ela se impor, ao contrário da 
Joanina", diz Mário Pereira. Nas-
cida no século XVIII, guarda mais 
de 36 mil volumes, obras dos sé-
culos XVI ao XVIII, algumas delas 
proibidas (como uma primeira 
edição de Gil Vicente ou livros li-
gados ao ocultismo), pois foi auto- 

Na Biblioteca Velha 
do Seminário Maior 
de Coimbra existe 
um livro de contos 
eróticos com séculos 

rizada a tê-las. segundo uma bula 
do Papa Bento XIV. Mário Pereira 
aponta ainda a coleção de Bíblias 
e os incunábulos (livros impres-
sos até fins de 1500) como atrati-
vos. sem esquecer a dimensão es-
tética. 

Daqui a uma ou duas semanas, 
quem for à sala de leitura da Bi-
blioteca Pública de Braga (BPB), 
uma unidade cultural da Univer-
sidade do Minho, deverá deliciar-
-se também com o teto em talha, 
que pertenceu a uma capela, con-
ta o diretor, Elisio Araújo. Não que 
o resto não seja de apreciar, mas 
atualmente não há visitas organi-
zadas àquela casa, com 175 anos, 
cujo espólio começa no século XV 
e inclui 53 incunábulos. o mais 
antigo de 1476. 

A BPB conta com cerca de 25 
mil títulos publicados até 1800. 
porque se constituiu a partir dos 
fundos de livrarias de conventos 
extintos. Um dos mais singulares, 
verdadeiro tesouro impresso, é o 
"Hortus Sanitatis". "o primeiro 
manual de medicina natural pu-
blicado no Mundo". • 

Bibliotecas 
Nem todo 
o ouro brilha 
Património  Hoje é Dia Mundial das Bibliotecas. Silêncio, 
que se vai admirar algumas das preciosidades nacionais 
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