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Resumo
A presente comunicação apresenta o projecto Memória (meta)linguística

da Biblioteca Pública de Évora: edição e estudo de fontes para a História /
Historiografia da Língua Portuguesa, do Centro de Investigação em
Linguística e Literaturas da Universidade de Évora, dando conta do seu
enquadramento, objectivos e tarefas, já desenvolvidas ou em curso e a
desenvolver.

Abstract
The present paper presents the project (Meta)linguistic Memory of the

Public Library of Évora: Editon and study of sources for History /
Historiography of Portuguese Language, from the Centro de Investigação em
Linguística e Literaturas of the University of Évora, giving testimony of its
justification, goals and tasks, already developed or scheduled for development.

o projecto Memória (meta)linguística da Biblioteca Pública de Évora:
edição e estudo de fontes para a História / Historiografia da Língua Portuguesa
assume um forte enraizamento regional e local, na medida em que pretende
resgatar e estudar uma parte importante do património textual depositado na
bicentenária Biblioteca Pública de Évora (BPE), cuja riqueza, em especial no
que tange a edições quinhentistas e seiscentistas, é por demais conhecida;
motivo por que cada vez mais suscita esta instituição o interesse dos
investigadores, no âmbito de projectos de diferentes áreas científicas, em
particular da História.

A BPE foi fundada em 1805 por D. Frei Manuel do Cenáculo Villas Boas
(1724-1814), Bispo de Évora (cf. anexo 1) e relevante erudito da "ilustração"
portuguesa, cuja acção enquanto "construtor de bibliotecas" (Vaz 2006: 5),
bibliófilo e coleccionador de obras artísticas e de peças arqueológicas contribuiu
também para a criação de outras bibliotecas, tanto públicas como privadas, como
a Biblioteca do Convento de Jesus, a Biblioteca Pública de Beja, a Biblioteca
Nacional de Lisboa e a Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa.
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