2. Cartilha — Arte de Ler e Escrever
Aulete, Francisco Júlio Caldas: Cartilha nacional: methodo lecographico
para aprender simultaneamente a ler, escrever, orthographar e
desenhar. 3.a edição. Lisboa, Lallemant-Frères, 1870 (Parte impresso e
parte lithographado).
B.N.L.: 1.600 P.

——Idem. 4.a edição. Lisboa, na Imp. Nacional, 1873 - 62 p. inums.
B.N.L.: 373 V.
B.G.U.C.:1 - (23) - 28

Bandeira, José da Silva: Novo methodo de leitura e de pronuncia para se
aprender a ler perfeitamente em pouco tempo tanto a letra redonda
como a manuscripta: 1.º elementos. 3.ª edição. Coimbra, Imp. da
Universidade, 1872- 32 p.
——Idem. 4.a edição. Ibidem, 1882.

B.N.L.. L. 1.660 P.

Barker, António Maria: Syllabario portuguez, ou arte completa de ensinar a
ler. Primeira parte, em que se tracta das syllabas mais necessarias, etc.
Porto, Imp. [?], 1834.

B.N.L.: L. 1.660 P.

——Syllabario portuguez. Segunda parte, em que se tracta das lições de
palavras, etc. Rio de Janeiro, Tip. imp. e Const. de J. Villeneuve & C.a,
1862 - 32 p.

B.N.L.:L. 18.404 9P.

Barros, João de: Cartinha para aprender a ler... Lisboa, 20 de Dezembro de
1539.
Cardoso, Francisco Nunes: Arte ou novo methodo de ensinar a ler a lingua
portugueza, a que se proporciona um novo systema de sua
orthographia. Lisboa, na Offic. de Simão Tadeu Ferreira, 1788 64 p.62
B.N.L.: L. 368 V.
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Inoc. informa o seguinte: “este systema orthographico differe em parte de todos os
conhecidos. Parece ter seus pontos de contacto com o seguido no livro Antidoto da lingua
portugueza”.

Cartilha que ensina a lêr; [em que vem o Symbolo, e o modo de ajudar à
Missa em Latim, e algumas Orações em Portuguez, em proza e verso,
com huma solfa de cantiga, para fixar a memoria e curiosidade dos
meninos, com dois Alfabetos, num figurado, outro de Letras]. Braga,
1568. 63
Cartinha [Cartinha ... Lisboa, João Pedro Bonhomini de Cremona,
1502]. 64

B.N.L.: Res. 5567 P.

Carvalho, José António Teixeira de: Novo compendio para a mocidade
portugueza n'elle aprender a leitura e pronunciar a sua lingua.
Coimbra, na Imp. da Universidade, 1825 - 32 p.

B.N.L.: L. 584 P.

Castilho, António Feliciano de: Directorio para os senhores professores das
escholas primarias pelo methodo portuguez. Coimbra, na Imp. da
Univ., 1854- 60 p.

B.N.L.: L. 4.489 P.

Castilho, António Feliciano de: Methodo para o ensino rapido e aprasivel do
ler impresso, manuscrito, e numeração e do escrever: obra tão própria
para as escolas como para uso das familias. 2.a edição. Lisboa, Imp.
Nacional, 1853 -lix-319p.
B.N.L.: S.C. 28.857 P.

Castilho, António Feliciano de: Noções rudimentares para uso das escholas.
Ponta Delgada, Tip. da Rua das Artes, 1850.65
B.N.L.:L. 25.438 P.

Coelho, José Maria Latino: Estudos sobre os differentes methodos de ensino
do ler e escrever, no "PANORAMA" do anno de 1854.
Corte-Real, António Moniz Barreto: Cartilha para uso das escholas
primarias do districto de Angra, em quatro partes: Alphabeto e
syllabario, prosa e verso. Angra, Tip. de M. J. P. Leal, 1857 - 4 folhetos.
B.N.L.. L. 3.712 P.
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Informação colhida em Anselmo.
vd. I. Cepeda-"Actas do Colóquio sobre o livro antigo", Lisboa, 1988.
vd. 7. Tratados / Estudos ... - vd. também 8. Polémica (neste capítulo).

Coutinho, Luís Gonçalves: Nova carta de todas as figuras das letras e
silabas, ou perfeito silabario da lingua portugueza. Parte 1.ª 2.a
edição. Lisboa, Imp. Régia, 1818.
B.N.L.: L.64212P.
C.L.U.L.
——Nova carta ... de ensinar os primeiros rudimentos da leitura. Parte
primeira. 3.a edição. Lisboa, Imp. Régia, 1819.
B.N.L.: L. 5841 P.
Dias, João António: O jovem portuguez: methodo para aprender a ler em
todos os caracteres. Lisboa, 1851 - 48 p. [Reimpresso em 1855].
Dias, José Simões: Manual de leitura e analyse para as escolas primarias e
secundarias (em colaboração com o sr. J. Paes da Cunha). Segunda
edição. [Coimbra?], 1885.
Eneas, Luso: Cartilha da lingua portugueza. 1912.
Figueiredo, Manuel de Andrade de: Nova eschola para aprender a ler,
escrever e contar. (Primeira Parte). Offerecida à Augusta Magestade do
senhor D. João V, etc. Lisboa, por Bernardo da Costa de Carvalho,
1719-xxvi-156p.
B.G.U.C.: R-1414 B.N.L.:L..
4.431 A.
Graça, António (Fr.): Cartilha para ensinar os mininos a ler e compêndio da
doutrina christan. — manusc. [sec. xix] [3fls manusc+169 fls nums.]
A. C.: ms. n.° 538 (série vermelha)
Graça Júnior, João José da: As primeiras letras. Methodo racional ou
dedutivo para aprender a ler. Santa Cruz da Graciosa, Tip do
“Futuro”, 1866.
B.N.L: L. 586 P.
Hoefer, Frederico Adão Carlos: Syllabario brasileiro para aprender
facilmente a ler: confeccionado por Francisco de Paula Soares e Carlos
Hoefer. Porto Alegre, Tip. Brasileira-allemã, 1858 - 30 p.
Lacerda, Joaquim Maria de: Novo syllabario portuguez. Segunda edição.
Paris, 1879 [mais de 100 p.]
——Novo expositor portuguez. Segunda edição. Paris, 1879- 180p.
——Novo alphabeto portuguez. Paris, 1879 - 36 p.

Leite, Luís Filipe: Exercicios de leitura manuscripta, para uso das escholas
pelo methodo portuguez. Lisboa, 1854. Folheto lithografado, com 76 p.
Melo, João de Deus Proença e: Alfabeto particular ou cartas para os meninos
e meninas aprenderem a ler no mais curto espaço de tempo. Porto, Tip.
de Artur José de Sousa & Irmão, 1886.

B.N.L.: L. 1.660 P.

Mena, José (P.) Esteves: Arte de ler, accommodada ao uso portuguez,
segundo o mecanismo da voz humana, na melhor sciencia que a illustra
e auctorisa. Para utilidade publica, etc. Lisboa, na Tip. de J. b. Ribeiro
& C.ª 1841 - ix-21 p.
Monteiro, José Luís de Sousa: Alfabeto Portuguez, exposto por um methodo
novo e facil. Primeira parte - Segunda parte. Porto, Offic. de António
Alvarez Ribeiro, 1797.

B.N.L.: L. 617 P.

——Alphabeto portuguez, ou Arte completa de ensinar a ler por methodo
novo e facil. 1ª parte. 2.ª edição. Porto, Offic. de António Alvarez
Ribeiro, 1806.

B.N.L.:583P.

Monteverde, Emílio Aquiles: Methodo facilimo, para aprender a ler, tanto a
letra redonda como a manuscripta, no mais curto espaço de tempo
possivel. Lisboa, Imp. Nacional, 1836.
——Idem. 5.° edição. 1851.
6

B.N.L.: L.639

P.

——Idem. Sexta edição. 1856.

B.M.P.: O’-6-24/25

Peres, António: Reflexões várias sobre a educação dos meninos que se
aplicam ás primeiras letras sobre o seu proprio som na lingua
portugueza. Lisboa. Imp. Régia, 1806.

A. C: 11 -arm. 4.4.36
B.N.L.: L.616 P.

—— Reflexões varias da lingua portugueza no seu abecedario, sobre a harmonia das palavras, e musica das letras. Lisboa, na Imp. Régia, 1807.
Ribeiro, André: Cartilha de André Ribeiro; e mais um A. B. C. [<1800?]66
66
Aparece referenciada no «Cathalogo das Artes de Gramatica», B.N.L.: ms n.° 354, com
o n.° 185, com a indicação de "Todas em 8.° e estão enmassadas". Mendes de Almeida diz que "a
forma como é mencionada, sem referência a data e local de impressão, junta a um A. B. C. faz-me
pensar na hipótese de um manuscrito, ou colecção de apontamentos, que não chegasse a ser
impresso."

Roquete, José (P.) Inácio: Alphabeto portuguez, ou novo methodo para
aprender a ler com muita facilidade a letra redonda e manuscripta.
Paris, 1836.
——Idem. Paris, 1841.

B.M.P.:S'
-2-5

Rudimentos (primeiros) de aprender a ler. Constam de cartas de letras,
silabas e nomes. Lisboa, Tip. Rolandiana, 1821.

B.N.L.: L. 644 P.

Rudimentos (primeiros) para aprender a ler. Lisboa, Imp. Régia, 1832.
B.N.L.: L. 1.660 P.

Silva, Joaquim José Ventura da: Nova arte de ensinar e de aprender a ler o
português [... ] Lisboa, Imp. Nacional, 1834.

B.N.L.:L.358V.

Silva, Manuel Dias da: Methodo de leitura elementar. Lisboa, na Imp. de
Joaquim Germano de Sousa Neves, 1870- 104 p.
Silva, Manuel Dias da: Cartilha da Infancia para os meninos aprenderem a
ler. Lisboa, Tip. do "Futuro", 1876 - 48 p.

B.N.L.:L. 9.102 P.

Soares, João: Caninha pera e[n]sinar a leer:cõ as doctrinas da prude[n]cia e
regra de viuer em paz. Nouamente emprimida. Lisboa, por Germã
Galharde, 1534 [32] f.67

B.N.L.:Res. 3.837 P.

——Idem: Novamente imprimida em Lisboa por German Galhardo ...
[1554?]

B.P.E.: Res. 265 - B / Res. 300 - A / Rcs. 300 - B / Res. 309

Soares, Matias de L.: Compendio sobre as primeiras noções de leitura,
grammatica, historia, arithmetica, musica, cosmographia, moral e
religião. Nova edição approvada pela autoridade ... Hong-Kong, por D.
Sousa&C.a, 1871 - 8-cxcii p.
67

Segundo Inoc. “talvez anterior a 1540”. Anselmo indica a data de
1554, com o título: Cartinha para ensinar a ler, e escrever com os mysterios
de Nossa Santa Fé. Ainda Anselmo indica uma outra obra: Carrinha para
ensinar a ler. Cõ os dez mandamentos de Deos e a Confissão geral e outras
cousas muito proveitosas e necessarias ... que pensa ser a mesma, e cuja
impressão "deve ser atribuída a João de Barreira ou João Alvares". D. Manuel
indica esta última, impressa depois de 1592, em Lisboa, por António Alvares

Sousa, Manuel (P.) Dias de: Nova eschola de meninos na qual se propõe um
methodo facil para ensinar a ler, escrever e contar, etc. Coimbra, na
Reg. Offic. da Univ., 1784 - viii-210 p.

B.N.L.:L.5V.

Sousa, Manuel (P.) Dias de: Principios de leitura portuguesa, ou alphabeto e
syllabario portuguez com os primeiros ensaios de leitura, e methodo
pratico de ensinar a ler, ordenado segundo a grammatica da mesma
língua. - Manusc. [<1784?]
Susano, Luís da Silva Alves de Azambuja: Syllabario para ensinar a ler a
língua portugueza. Rio de Janeiro, Tip. Universal de Laemmert, 1848 24 p.
Ventura, Duarte: Arte de aprender a ler a letra mamtscripta. Paris, Aillaud
Guillard et C.e, S.d. - 108 p.

C.L.U.L.

