NOTA PRÉVIA

um diálogo epistolar: D. Vicente Nogueira e o marquÊs de niza (1615-1654)

As cartas que agora editamos começaram a ser recolhidas em 2008 no âmbito de uma
bolsa de Pós-Doutoramento que nos foi concedida pela Fundação Para a Ciência e Tecnologia (com co-financiamento do Fundo Social Europeu) para desenvolvermos um projecto
intitulado A Epistolografia ao serviço da Bibliofilia e do Coleccionismo no século XVII em Portugal, implementado no C.I.U.H.E. (Centro Interuniversitário de História da Espiritualidade) da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sob a orientação do Professor
Doutor José Adriano de Freitas Carvalho.
Como prevíamos, este corpus textual formado, no essencial, por todas as cartas conhecidas do famoso bibliófilo D. Vicente Nogueira e todas as que lhe foram dirigidas por D.
Vasco Luís da Gama – o 1.º Marquês de Niza –, organizadas e correlacionadas cronologicamente, impõe-se pela particular importância – histórica, cultural e literária… – no contexto da literatura epistolar em língua portuguesa no século XVII.
Pela importância que aduzem e pelo facto de ter sido trabalhosa a sua localização e
exigente a sua leitura e decifração, foi com particular agrado que recebemos a proposta do
CITCEM de editar as cartas coligidas e trabalhadas.
Neste contexto, é nosso elementar dever agradecer à F.C.T. (Fundação Para a Ciência
e Tecnologia) a bolsa concedida nos anos de 2008-2009; ao CITCEM todo o apoio dado,
nomeadamente na requisição e reprodução de microfilmes; ao Professor Doutor Gaspar
Martins Pereira – coordenador Científico do CITCEM – e à Doutora Zulmira Santos –
coordenadora da linha de investigação «Sociabilidades, Práticas e Formas de Sentimento
Religioso» – por terem apoiado e promovido este projecto editorial; ao Doutor Luís Sá Fardilha a atenção e as sugestões dadas e ao fautor de tudo isto – o sábio e o amigo – Doutor
José Adriano de Freitas Carvalho.
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