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Resumo: Este trabalho é urna descricao fisica externa e in-
terna do Códice Costa Matoso, fornecendo dados sobre a epoca, na-
tureza e estado da sua encadernacdo, os formatos, tipos de pa-
peis e as marcas d'agua existentes. 

Abstract: This work is Códice Costa Matoso's book physical 
description, both internal and external. It provides data about the 
period of time it was published, its nature as well as bookbinding's 
conditions, shapes, paper patterns and watermarks applied to it. 

Convidada por Iris Kantor para fazer uma descried() fisica do Códice Matoso 
e corn especial cuidado um estudo da epoca, natureza e estado da encaderna-
edo, exarninei-o detidamente durante algumas horas na Biblioteca Mario de 
Andrade, onde se encontra na seedo de obras raras desde 36 ou 37, gracas 
facilidade que me foi proporcionada pela paciéncia e gentileza dos funcionarios 
guardioes do Códice, meus amigos Bruno Santana e Muriel. 

A dificuldade maior que tive foi ater-me ao exarne fisico, pois o conteudo 
do Codice, e os impressos insertos, assim como o mapa e outras peeas interessan-
tes, me desviaram irresistivelmente a atencão do exame solicitado, que se deve-
ria limitar a encadernaedo, descried() do grosso volume (que deve ter sido mui-
to pouco manuseado, e bastante bern conservado), nurnero de paginas, dimen-
sOes, etc. Finalmente consegui reunir as informacides que ai Vac. 

Encontrei no catalogo do leilao da "Notavel e Preciosa Livraria" do Con-
de do Ameal ( Joao Correia Aires de Campos) realizado no Porto em 31 de 
mareo de 1924 as seguintes referencias a este Códice: 

"Mss., en-fol, de 556 fl., corn varias nurneracOes, enc. em pergarninho, 

letras varias do século XVIII. [...] Valiosa coletanea de noticias históricas, eco-

nômicas e geograficas referentes a regiao das Minas do Brasil, composta de vd-

rios estudos, relatórios, malipas, descripcoes, planos, etc. Entre fls.162 e 163, 

folha desdobravel corn reproducao a tinta verrnelha de uma inscricao encontra-

da numa serra da comarca do Rio das Mortes, seguindo-se urn estudo 

interpretativo dela. Entre fl. 510 e 511, incluern-se dois folhetos: `Itinerario 

Geografico do Rio de Janeiro ate as Minas de Ouro', irnpresso em Lisboa em 
1732, e urna 'Relacao da carga da frota o Rio de Janeiro em 1749'. Entre fls. 

528 e 529 contern-se urn rnappa geografico, desenhado a pena e colorido, 

desdobravel, das terras Novas do Bispado do Gra() Para.." 
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Compae-se o Códice de urn conjunto de manuscritos e também de alguns 
impressos que possuem comentarios manuscritos e, encontrei, junto a Relacao 
acima mencionada, mais duas Relacoes, e todas as outras informacoes cons-
tantes do catalogo do Conde do Ameal, inclusive o mapa muito curioso das 
Minas de Ouro do Para. 

O que se pode considerar como folha de rosto tem no alto uma frase corn 
o nome do Dr. Matoso e a data de 1749. Os documentos tern datas do Século 
XVIII. Ha duas numeracOes a lapis, provavelmente posteriores, uma de 553 e 
outra de 556 fls. 

A encadernacao parece ser mesmo do século XVIII, e não mostra sinais 
de reparos, a nal) ser, talvez, urna carcela que une a guarda colada, na capa, a 
uma folha rnenor, que antecede a que tern o norne do Dr. Matoso e a data. 
Esta folha é menor, aparentemente para permitir a leitura dessa inscricao. 

O volume é realmente encadernado em pergaminho, corn linguetas de 
protecao na cabeca, pes e frente. E forrado no lombo corn papel, e a lombada 
corn pano, visivel por nao haver cola, como é costume nesse tipo de encaderna-
cao. 0 pergaminho da capa posterior tern urn rasgo. 

A costura dos cadernos é feita corn linha fina, rodeando quatro tiras de 
couro curtido ao aldmen, que aparece do lado de fora no encaixe das capas 
corn o lombo. 0 mesmo couro é utilizado nas amarras de 4 pontos na frente do 
livro, para impedir a abertura das capas, pois a costura sempre aperta mais a 
lombada. Os cadernos sac) formados de quantidades variadas de folhas, de-
pendendo do mamero de folhas de cada documento. 

Colada na capa da guarda da frente ha urna noticia de catalogo corn a 
descricao do volume, mas corn urna ponta cortada (provavelmente o preco). 
Não ha a origem desse catalogo. Mas ele foi publicado em 1928 pela Livraria 
Maggs Bros., de Londres, no volume VII da "Biblioteca Americana". Mais 
abaixo esta tambérn colado o ex-libris de Felix Pacheco. As medidas das capas 
externas do volume sac) 32cm x 22cm. 

0 tamanho dos documentos varia, havendo no meio, como referi acima, 
transcrevendo a inforrnacdo do catalogo do leildo, o pequeno volume do "Iti-
nerario" que mede mais ou rnenos 15cm x 10cm, e trés Relacoes de duas fo-
lhas, de tamanho urn pouco maior. 0 papel dos documentos é muito variado, 
evidentemente feito a mao, corn diversas marcas d'agua, as vezes no mesmo 
documento. Nao foi possivel datar o papel por falta de bibliografia suficiente 
(as trés marcas d'agua que pudemos reproduzir nao se encontram na obra de 
Briquet - Les Filigranes, que é a principal referencia que possuo). 

A nossa bibliotecaria, Cristina Antunes, auxiliou-me a coletar estes da-
dos, que espero permitarn ter uma idéia do aspecto externo e interno deste 
precioso Códice. 
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