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OS DESCOBRDiE~TOS DOS PORTUGUEZE 

Ante do seculo xv o Oriente era apenas conhecido para os povos do 
Occidenle, por tradições vagas e noticias indecisas, que corriam áccrca 
das suas maravilhosas riquezas. Se se exceplnar a viagem de Jlarco Polo, 
tudo o que d'essas longinquas terras se contaYa, mais pertencia ao tlominio 
da lenda do que á realidade . 

Apesar, porém, do mysterio que envolvia esse mundo, ou antes talvez 
por i so mesmo, para a Africa e para o Oriente se voltaram as atten(~ões 
de Portugal, logo que as condições intcrn;is do paiz permitliram que se 
pensasse em expedições de alem mar. Foi no reinado de D. Afionso IV 
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que, parece, se realisou a primeira tentativa de descobrimento, enviando
se uma expedição ás ilhas .Afortunadas, a Canarias de boje. Depois, a 
partir da segunda dynastia, principiaram metbodicamente as navegações 
de exploração á costa africana, patrocinadas pelo infante D. Henrique, e 
mais tarde por D. João li e O. Manuel. 

Em 14118 João Gonçalves Zarco e Tri5tão Vaz Teixei ra descobrem a ilha 
do Porto Santo. Em H.19 descobrem a ilha da Madeira. Em 1422 dobra
.. e o cabo Não. Em '14:J2 Velho Cabral descobre a ilha de Santa Maria. 
Em 1434 Gil Eannes dobra o cabo Dojador. Em 114.36 Affonso Baldaya 
descobre o rio elo Ouro. Em 1441 Nuno Tristão descobre o cabo Branco. 
Em seguida descobrem-se a ilhas de Cabo Verde e as ilhas de S. Thomé 
e Principe. Em 1472 pas 'am os portuguezes o equador. Em 1 í87 chega 
Bartholomeu Dias ao Cabo das Tormentas. Dez annos depois, em 14ü7, 
partia do porto de Lisboa uma esquadra commandada por Vasco da Gama, 
a qual no armo seguinte, a 20 de maio, surgia no parlo de Calicut, na 
costa occidental do Indostão. 

É o quarto centenario d'esta data mcmoravel que actualmente Portu
gal e todo o mundo civilisado festejam, porque todas as nações europeins 
se aproveitaram das vantagens que resnltaram da descoberta do novo ca · 
minho para a Jndia. 

Os portnguezes na suas viagens de exploração não descobriram sim
plesmente o continente indiano, e o modo de lá mais commodamente se 
chegar por mar. Em umo de~cobriram o Brazil, no coutinente americano 
cio sul, e cm 156·1 descobriram a Terra Nova no conl inente americano do 
Norte. AI vare ' Cabral e Côrlc Real foram os protagonistas cl'estes doí, 
importante' successos geograpbicos. Ainda os porlugueze ' descobriram os 
i\lolucas, o archipelago de onda, a China, o Japão, a Australia, e foi Lam
bem um portuguez, Fernão Magalhães, quem fez a primeira circumnave
gação do globo. 

Os descobrimentos, afóra a gloria de que cobri ram Portugal, transfor
maram Li boa no emporio commercial do mundo. Alem d'i ·so as riquezas 
que do Orienle e da America vinham para a Europa augmentaram a pro
priedade mobiliaria, fomentando grande progressos em todos os ramos da 
economia. A industria começou a ter então os capitae · de que carecia, 
para imprimir novo impulso á sua laboração. Foi uma verdadeira revolução 
cm todos os domínios da actividade humana, a produzida pelos descol.Jri-
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mentos, que com tão extraordinaria coragem e pen~istenci a os portugnczes 
levaram a cabo, não para , na exclu ·iva vantagem, mas para proveito do 
mundo inteiro. 

Z. C0Ns101.rnn1 P1rnnoso, 

Professor 1lc Historia, do Curso Superior de l,ctras de Lisboa. 

JOUHNAL DES . .\\TEUGLES 
Rcvuc d'úduca tion ct d'cnscigncmcnt i11Lcllcctucl et profcssioncl des aveuulcs 

R édaoteur- Branoo Rodrigues 

NU1\IÉRO COM~I ÉMORATIF DU QUATRIEJIE CE~TEMIRE DE LA DÉCO~\ ERTE DES INDES 

LES IJÉCOUYERTES DES PORTUGAIS 

Avant lc quiuziéme siécle l'Orient n'était connu dcs peuples de l"Occi
dcnt que par les vagues traditions ct lcs notices inccrtaines qni s'étaient 
répanduc~ sur ses richesses merveilleuscs. Si l'on fait exception du récit 
des voyages de Jfarco Polo, tout rc que ron racontait de ces pays loin
tains appartenait plutôt au domaine de la légende, qu·ü celui de la réalité. 

Toulefoi s, malgré le my Lére qni enveloppait ce monde étrange, et 
peut-ôtre méme it cause el e ce my ·terc, c'ost vers l'Afrique et l'Orieut que 
rattention du Portugal s'cst tournée, anssitôt que les conditions politiques 
du pays lni pcrmirent cl(1 pcnser ü de ' expéditions maritimes. 

Ce fut, à ce qu.il parait, ou~ .\lphonse IV qu'eut lieu le premier e sai 
de découvcrte, lorsqu'on envoya une cxpédition aux iles Fortunées, les 
Canaries de nos jours. 

Depuis la seconde dynasti c les navigations d'exploration de la côtc afri
caine commcnrerent ü ctre entrepri -es méthodiquemcnt, aidées qu'elle 
étaienl par le Prince Dom Henriqne, cl plus tard pnr les roi~ Jean II et 
Emmanuel. 

Em 1!.d8 Jean .Gonçalvcz Zarco cl Tri stan Vaz Tcixr ira découvrent l'ile 
de Porto Santo, et en 'i q,il 9 celle de Madére. En 1 /i.2~ on doublc le Gap 
Nou. En 1 't-32 Velho Cabral découvrc l'ile de Santa Maria. En 1434 Gil 



236 JORNAL DOS CEGOS 

Eannez doublc le cap Bojador. En 1436 Alphonse Baldaya découvre Je fleuve 
de ror, et cu 1441 Nuno Tristan le cap Dlanc. Puis, on découvre succes
sivement lcs iles de Cap V crt, et celles de Saint Thomé et Prince. 

En 1472 les Portugais dépassent l'éqnaLenr Yers le sud. En 14-87 Dar
thélerny Diaz al teint le cap eles Tourmcntes. Dix ans· plus tard, en Hi.97, 
une flotte quittai t le port de Lisbonne, sous le commandement de Vasco 
da Gama, et le 20 mai de l'année suivaute elle mouillait dans le port de 
Calicut, sur la côte occidentale de rindoustan. 

c·est le quatricme centenail'e de cettc date à jamais mémorab1e que le 
Portugal, et avec Irri toutcs les nations du monde civilisé" célébrent main
teuant., et cela parce que toote l'Europe a profité des a·vantages de la dé
couverte d'une nouvell e route de l'Inue, la route maritime. 

Toutefois, les Portugais, dans leurs voyages d'explora tion, ne se sont 
point bornés ü découvrir le continenL de l'Jnde, et la mnniére Ja plus com
mode d'y arriver par mcr. En 1500 ils découvrent le Ilrésil, sur Ie con
tinent méridional, et en 156 l la Terre Ncuve sur le continent septentrional, 
de L\mérique . . \ lrarez Cabral et Côrt c Real sont les chefs des hardis na
vigateurs à qni I'on doit ccs importanL événements géographiques. 

Les Portugais ont encorc découvcrt les Maluques, J'archipel de Sonde, 
Ja Chine, lo Japon, l'Australie, et c'est aussi un Portugais, Fernam de Ma
galhaeos, qni Je premicr fit un voyage autour du globe. 

Toutc ces décourerte ~ , outre la gloire qui en cst veoue au Portuga l, 
cbangérent Lisbonne en un entrepôt commercial pour le monde enticr. 
Aussi les nchesses de L\.mél'ique et de l'Orient sont clles venues accroitre 
Ja propriété mobiliaire, encourageant en même temps Je développement 
de toutes le. hranches de l'économie sociale. C'est depuis ces dates glo
rieuses que l'indu trie a obtcnu le capital dont elle avait besoin pour donner 
à son acliou un élan nouveau. 

Ce fut une véritabl e révolntion dans tous les domaine de l'activité hu* 
maine, que ccllc produite par les découvertes accompl ies par Ies Portugai:\ 
avec un ans~i étonuant courage et un si remarquablc esprit de suite, no11 
pa à lcur avanlage exclusir, mais bien au profit du monde entier. 

Z. Co:-;s1our.n1 Pi;onoso, 

Proícssour d'Jfütoirc du Cours Supóricur de Lcttres, de Li~bonne. 

Traduil en !rançais par A. R. GoliÇALYEs V1AN:u. 
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GIORNALE DEI CIECHI 
Rivista d'educazione e d'insegnamento intelleUuale e professionale dei ciechi 

Redattore- Branoo Rodrigues 

~UllERO COMllEllORATl\'O DEL QUARTO CE~TE~ARIO DE LA SCOPERTA DELL'füDIA 

LE SCOPERTE MAIUTTHIE DEI I>QRTOGIIESI 

Innanzi ai uecimoquinto secolo l'Oriente era conosciuto dai popoli 
dell 'Occidente, appena per qnelle incerte tradizioni e indecise notizie in 
corso sopra le sue maravigliose richezze. Tranne il viaggio di l\larco Polo, 
tutto cio che si raccontava di cotesti Jontani paesi apparteneva piuttosto 
ai domínio della leggenda che a quello dei fatti. 

Ma, ad onta dei mistcro che inviluppava quel mondo, forse per siffatto 
mistero, verso l' Africa e l'Orienle s'era volta l'attenzione di Portogallo,. 
allorché le condizioni inter.ne della patria gli permisero occuparsi di spe
dizioni marittime. 

Nel regno di .\lfonso IV pare che ... ia ... tato realizzato il primo tentativo 
di scoperte marittime, coH'inviare una spedizione alle isole Fortuna te, Ie 
Canarie dei nostri giorni. 

Piü tardi, dalla seconda dinastia in poi, hanno cominciato metodica
mente le navigazioni dei portoghesi alia costa africana , patrocinato dal 
Principe Don Enrico, e poscia dai re Giovanne II ed Emmannele. 

Nel 1!i, 18 Giovanne Gonçalvez Zarco e Tristano Yaz Teixeira scop rono 
l'isola di Porto Santo, nel 1419 qnella di ~ladeira. Nel 11422 oltrepassano 
il capo Non. Nel 11.,32 Velho Cabral scopre l'isola di Santa Maria. Nel 143í 
Gil Eannez oltrepassa il capo Bojador. Nel 14.36 Alfonso Baldaya scopre 
il fiume dell'Oro. Nel 14í1 Nuno Tri stam scopre il cabo llianco. Poi, le 
isole di Capo Verde e di San Tomé e Príncipe sono scoperte anch'esse. 

Nel U.72 i portoghe i passano l'equatore. Nel 1187 Bartolomeo Diaz 
giunge al capo delle Tormente. Dieci anni erano appena scorsi, quando, 
nel 1497, sotto gli ordini di Vasco da Gama, lasciava il porto di Li 'oona 
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una flotta, chc nel venti maggio del anno seguente arrivava al porto di 
Calicut, sulla costa ocddentale del Indostan. 

Il Portogallo celebra adesso il quarto ccntenario di quella data memo
rabile, e con lui tutto il mondo civi lizzato, perché ogni n.azione dell'Eu
ropa ha profittato de' vantaggi ottenuti da lla scoperta d'una nuova via verso 
l'lndia, la via marittima. 

I porthoghesi nei suoi viaggi di esplornzione non hanno solamente sco
perto il continente indiano, e il modo d'andarvi piú agcvolmente per mare. 
Nel 1500 scoprirono nel continente americano del mezzogiorno il Brasile, 
e nel H>611a Terra Nuova ncl continente americano setteutrionale. Alvarez 
Cabral e Côrte fleal sono stati i protogonisti di questi due importanti eventi 
geografici. 

.Anche i portoghesi sono quelli che hanno scoperto le l\Iolucche, l'archi
pel:lgo di Sonda, la Cina, il Giappone, l'Australia, e un portoghese, Fernan 
de Magalhaens, é stato il primo che ha compito la navigazione altorno ai 
globo. 

Le scopertc marittime, oltre la gloria che hanno recato a Portogallo, 
cangiarono pure Lisbona nell 'emporio commerciale di Lntto il mondo; e le 
riccbezze che da!L\merica e dalrOriente venivano all'Europa hanno accres
ciuto la proprieLà mobile, eccilando grancli progressi in ogn i ramo deli 'eco
nomia sociale. L'indu ' tria, dal canto suo, comincib a possedere il capiLale, 
del quale aveva bL ogno per dare alla sua azione uno slancio nuovo. 

É stata uma vera rivoluzione io tulti i dominii dell'umana attività, 
quella che fu prodotta dalle scoperte chc, con un coraggio cosi straordina
rio ed una perseveranza cosi ferroa, i portoghesi hanno eseguite, non 
gi:l per suo vantaggio soJo, ma anche per profitto di tntto il mondo. 

Z. Co:-s1GL1En1 Peonoso, 

Pl'ofessore di Storia nel Corso Supcriorc di Lellere, di Lisbona. 

Tradotto in italiano da A. R. GoNÇAJ.Vl:S V1ANNA. 
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JOURNAL FOR THE BLIND 
Beview of education and intellectual training of the Blind 

Editor- Branco Rodrigues. 

comlE\IORATORY NUMBER O~' TllE JlOURTll CENrnX~IAL OF TOE DISCOVER\' OF INDIA 

DISCOVERIES OF TIJE POHTUGUESE 

íleforc the fiftecnLh centnry lhe Easl was hut hardly known lo the na
tions of Lhe " 'rst, by moans of Yague tradition ' and dubious acconnts con
cerning il ' marvclons richcs. 

'Vith lhe exccption of the traveis by Marco Polo, everylhing relalcd 
ahout such far off lancl · pcrtained more ln legenclary than to actnal reality. 

~otwithstanu ing lhe my$lery cnveloping that remote 'rorld, or, who 
knows, perhaps for that same rcason, iL was towards A fri ca antl to lhe 
Easl tbat lhe attentious or Portuga l werc mainly dirCtiled, ·o soon as Lhe 
inlcrnal conditions of' Lhe conntry allowed thoug·hts to lurn on expeditions 
beyond sea. 

It was during the reign of Affonso IV that Lhe fir .. t aLLempt of discov
ery appear to have üeen carried into effect by the fttling out of an expe
dition to Lhe Fortunate Island , the Canary Islands of our limes. 

Arter that, counting from the .. econd dynasty, Lhe exploring voyagcs 
to the African coast began in a methodical way under the palronage of 
Prince Henry, and later on of Dom João 11 and Dom Manuel. 

ln '1418 João Gonçalvez Zarco and Tristão Vaz Teixeira discover lhe 
island of Porto Santo, and in 1419 they discover the island of Madeira. 
ln ·1422 cape Não is doubled. ln '1432 Velho Cabral discovers lhe island 
of' Santa Maria. ln 1434 Gil Eannes doubles cape Bojador. ln 1436 
AITonso Baldaya discovers Rio do Ouro. ln 1 'i41 Nuno Tristão reaches 
cape Branco. Subsequently Lhe islands of Cabo Verde and those of San 
Thomé and Principe are also discovered. 

ln '147~ thc Portuguese cross the equinoctial line, and in H-87 Barto
lomeu Diaz reaches cape of Storms. Ten years after, iu 1 IJ.97, a squadron 
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under the command of Vasco da Gama sailed from the bay of Lisbon cast
jng anchor on the 20lh May of the following year before Calicut, on the 
western coast of Industan. 

It is the fourth Centennial of this memorable date that at Lhe present 
occasion Lhe Portuguese nation and with her Lhe whole civilized "vorld so
lemnize, because all European nations partook of the advantages that de
rived from the di scovcry of the new route to India. 

ln their exploring voyages Lhe Portugucse did not Jimit them elve~ 
merely to the discovery of thc Indian ConLincnt and of the most commo
dious way of reaching it by sea. ln i:SOO they dí$covered Brazil in the 
Soutb American Continent and in 156 l Newfoundland in lhe North Ame
rican Continent; Alvarez Cabral and Côrte Real playing the principal parts 
rc~ pectivcly in these most important geographical evcnts. 

To Lhe Porluguesc is likcwise d11e the discovery of the Molnccas, of 
the Sunda Archipelago, of Chiua, of Japan an<l of Australia , the first voyage 
of circumnavigation of lhe globe being performed under the leadership 
of Fernão de Ma galhães. 

Such discoveries, bcsides Lhe glory they .. hed upon the Portuguese na
lion, renclcred Li bon thc trading mart of the world. Moreover, the riches 
which ponrecl into Europe from the East and from America increased mov
able property, promoted great improvements in the whole range of econ
omy, and the arts of industry bogan to find the capital they stood in need 
of, to g·ive new impul ·e Lo thcir devclopment. 

It w:.i s in trut11 a real revolution in all domains of human activity that 
produccd by thc movement of discovcry, achicved by the Portuguese wilh 
~t1C'h unda1mtcd courage and pcrseverance, not for Lheir sole and exclusive 
advantilge, but for the benefH of the whole world. 

Z. CoNSIGLrnnr Pt:onoso, 

Professor of llislory in 'fho Uigb Cours of Lcltcrs, Lisbon. 

'fransl:iled inlo English by J. e. IJilnKEl.F.Y COTTBR. 
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3eitf cf)tift f Üt mnnbe 
ffictme füt bic intclfettueHe mHbuno bcr mHnbcn 

~etn u~geúer-mrnnco mobtigue~ 

~cbiid)tniônummcr beô t>icrtm 9unbcrtjii9rigcn l5cneô bcr ~ntbcctuno ~nbicnô 

l)ie ~ntbcctungcn bcr ~ortugief cn 

mor bem f iinfoc9ntcn ~a9r9mtbcrt war blilô W?orgcnfonb bcn mLHfem bcô Orei :: 
bcntô mn: burel) buntlc llcbct:ffrfcrungcn tntb unbcnimmte mod)tÍÓ)tctt bcfcmnt, \\}clcf)l' 
in bctreff fdmr \'\mttbcrborcn ffidd)tümet im Umloufe U>nrcn. ~cnn 111011 ID?nrco 
Wo1o6 ffieife 011ô11immt, fo ge9ürte alfc6, \t>aô t>on bicfcn fernm füinbern cr3ii9lt 
\UUrbc, llll'9r 0111ll ~cbiet brt etl!JC a(ô bet ~irtlicf)fl'Ít. 

~roú bL'ô ®e9cimniffe6, bo6 bicf e ~clt um9ülfte, obl't t>idmc9r bcâ9olb felbµ, 
\Wttbctc Ocf) jebocf) bic Wufmcrffiunteit ~)ortugo(6 auf ~frifa unb <tuf boô ID?orgen:: 
fottb, fobnlb bic Íllttercn mcbÍtt!Jlll19Cll bc6 2mtbe6 etfoubten, Clll iibcrfccif d)C @~:: 
~1ebitioncn 3u bcnfcn. @õ f á)cint, bo~ brt rr)1c ~tttbectungôt>erfuá) untet ber ffirgie:: 
rn110 ~Ufon6' beô micrtcn in ~rfülhmg oing, int>em mon cim ~lµcbitiott nod) bm 
@lüctlicfrn, bm 9rntigcn Jtonorif d)m ~nf dtt f onbte. 

l)ornuf, t>on bcr 0\ueitcn 1)~1rnftie on, finocn bie ~ntbecfonoõfo9rtcn, tt>cld)e an:: 
fmtoô bon bl'lll Wrin&m J)t•inric(l unb fµiiter uon l)om ~o9onn bem .8\t>eitcn unb 
t>on :nom ~mmrnd untcr!1ii~t \umbcn, nod) bcr .füi)1e ~(ftifoô mct9obifá) on. 

~m ~n9re 1418 mtbccftm ~o9mm @onçofocõ Barco 1111b ~tinnm mo0 ~ci~eirn 
bic ~11fd S}_)orto @:í1mto. Sm ~o9rc 1419 cntbectte mcm bic ~nf d ID?nbcito. Sm 
~o9rc 1422 umjcgdtc 111011 bo6 Jfoµ mão. ~111 ~o9rc 14B2 cntbt·cttc ~d9o ~nbrnl 
bie Snf d @:íonto ID1ntio. Sm ~a9re 1434 umf egcltc ~frgibiuõ ~ontll'o baô Jfoµ mo:: 
jobor. ~m So9re 1436 entbedte ~Ufon6 ~olbat)<l bctt i5fuy .Duro. Sm ~a9rc 
1441 entbl·ctte 9111110 l:ri11om boê morocbirgc mranco. @{eid) bornuf cntbcctte mon 
bic Jtaµt>erbifd)ctt 3nfcfn unb bie ~nfcfn @:ían $!:9omi unb S}.h:indµr. 

~m Stt9rc 14 72 µofjiertcn bie Wortugicf ctt bic fünir. ;Jlll So9rr 1487 errcicf)tc 
mart9olomiiu6 1)io3 boô morgl·biroe bet ®türme. ~llt ~o9re 1497' ober 3e~n 3a9re 
fµüter, fegcfte t>o11 bem ~ofctt Si!Tobonê cinr ~Mobrc ob, bic, t>o11 mofco bo @01110 

tommanbicrt, im fof9cnben 3a9tc am 0\t>an0igftcn ID1ai uaCÍ) bem -Oofm Jtalifut, bcr 
~cntünc 3nbicttô, oclangtc. 
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1'.licô i11 bn6 t>icrtc ~111)r1)1111bcrt fcit bicfcm bcnfUJiirbigcn 1>nt11m, \t>cld)c6 ~or::: 

tugn( tlttb bic íJílllôl' cit>i[iJicrtc ~~dt !Jl'fJCll\l>ÍÍrtig ffil'l'll j bl'ltlt nfü L'lll'O~Hltjcf)l' 9'lo::: 
tiolll'n lll<lÚ)tl'n fid) bic mortl'ifc ôll 9(u~c, \t>dd)C <lllf bÍl' ~11tbl·cf111t !J bcê lll'llrtt 

~rgcõ 11nd) ~nbirn nfof13trn. 
:Vil' S}_)ortunirjcn cntbccftcn <111f i!)rrn l5orfcfJun96rdf m nicf)t nnr bm inbifdJrn 

Jtontíncnt, f 011bcm tltld) bic Wrt, tttld) brnt fdbcn lH·quct1ll'l' 3m: ea ;)ll 9dn11nrn. 
~111 .~(tf) rl' 1500 cnttH·cftrn fie ~rnjifün im (\111ci:ifo11ifdJl'll fiibfid1rn J1011tinrnt, 11nb 
im Sn!)rc 1561 9crnf11nbfm1b i111 m11crifo11iirf)l'll ni.h:bfid)rn .Stontim11t. ~(fumt" (\nb::: 
rnf llllb (forte Dlrnf \l><trl'lt bir f)dbrn bicfcr õ\l>l'Í \t>Íd)tinrn nrngrnp!) ijrf)m <.rrfofnl'. 

1>fr 'J_)ortugicfrn cntbrcftrn <lllÚ) bfr illllllt1Hif cfJl'lt .~llfl'Íll , bic e1111bn:::"-\ll fd11, 
~f)i110, "'0µ1111, ~(iqlrnficn, 1111b ~rrbi11m1b bc IDlngctf !) M11õ morfJtC bir rr11r Olrift' 
11111 bic 6-:rbc. 

!>fr 6;11tbcrtu11gm unwo11bdtm .~i[nbLllt i11 brn cr~rn {)atlt> l'f~µlnú bl'r ~fü[t, 
m1pn brnt Dtu9111, wdd)Clt fie '})ortugn( cnunrbm. 11 CÚl'rbfrô umm!)rtcn bfr m dd1::: 
tii11H·r, \t>rfdH.' n11õ bem ~Jfornrnfmtb c mtb ~(mcrifn 11orlJ 6-:uroµo iibcrningrn, bnú 
ID?obi ( inrt>l'l'llt i.1g l'll, i 11bl'tl1 fie íl rnOc ~ llrf r() ri ttc i n ct Ul'lt ,t)cfo1w111 i t' )\t>rinm b l' f~r::: 

brrtrn. !ll'l' @cwcrb~dB finn 111111 011 , bic ,(fttµitofün 011 bcfo111111m, wclrf)c l'l' 
brn11dJtl', um crn1u11tl'l't ~u \t>nbrn. ~~ \l>nr cim \t><t~rl' ll111\r><'if)1111n, 'ofr iu nUm 
CSJcflfrtm bcr mrnjn)lid>m :!~iitinfci t (> crrfnJtc u11 t> m16 'ocn C5-ntbt·cf1111nrn rn tjto11b, 
\Udrf)C l>Oll bl'lt S})ort11nit·jcn lllÍt jo llll9l'lllCÍl1Clll ~htt llltb ml·(>nrrfirf)ft'i t llÍrf)t lllll' 
;)U i(>rem mortrifc, fonbl'rtl ôll bl'lll brt: !J<lll'Cll ~1'dt ClÚ{Jl'frf)ÍOffl'lt \Uurbm. 

SY TE~IA BRAILLE 

ALPHABETO E NUMER AÇÃO 

A primeira gravura que acompanha e:-le numero do Jornal dos Cegos, representa a 
dupla applicação do Systema Braille para a cscripla ela linguagem e dos signaes malhe
maticos. 

Por ha ixo ele cada uma das letras impressas a negro, acha-se um cónjuncto de seis 
marcas ele pontos collocados horizonlalmente dois a dois e formando, por consequencia, 
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lres linhas . • \ s letras salientes são determinadas pelo numero e pelo Jogar relati vo dos 
ponlos traçados nas marcas, as quaes não teem, como se vé, outro fi11 1 seuão o de indicar 
as posições relalivas c1ue deYem occupar os pontos salientes. Estes pontos são traçados 
segundo convenções que se graram facilmente na. memoria. As im, as dez primeiras letras 
só o~cupam as duas primeiras linhas. Para fo rmar uma srguncla serie de dez letras col
loca-se u11iforme111ente um ponto na terceira lwha, por baixo do pri111eiro ponto da pri
nwira linha. Uma terceira sr rie de dez letras obtem-se pelo addidonamento de um segundo 
ponto na tercefra linha; uma quarta. serie oble111-se pela suppressão, na lrrccira linha, do 
primeiro ponto. Finalmente, os signaes de pontua~ão escrever-se-hão exclusivamente na 
segunda e tn-refra linhas. 

O signal • collocado a!ltes de qualquer letra do alphabetc indica que ella é maiuscula. 

Para se escrever serve-se de um puncç,ão e de uma regua meLallica 1 onde estão dis
postos em linhas uns orificios cm 3 millimetros de larglll'a e 6 de altura, separados por 
um inlervallo d<' 2 rn illimetros, de tal modo que quatro poutos trarados, quer na parte 
superior, quer na parte inf<'rior da figura, fo rmam sempre um quatll'aclo perfe ito. 

A regua melallica adapla-se a uma lain ina de madeira ou tle melai com ranhuras; 
rolloca-se o papel debaixo da rcgua, e o puncção carregando sohre a ranhura produz os 
poulos salientes no papel. 

Como o papel tlern estar voltado, concebe-sr que a lrlra é lraracla ao inYerso da 
manrira c·o1110 SP apresrnta á. vista na nossa gra\'ma. 

E111<1uanlo :i applicaçiio do Systema Braille ao calculo, dP' 1'111os fazer as seguintes 
nolas, que eorre pondrm aos numeros de chamada imli<·aclos na gravma. 

! ) .As dez primeiras letras representam os algari smos; mas . ó Leem esse valor quando 
são preccd idas do signal • 

l~x.: 1850 escrere-se 

2) Os signa<'s al'ilhmeticos ou algebricos :, ::, <, >, +,-,X,/ on: e =-, cuja 
indiea\ão S<' acha por baixo da terceira linha de pontos, ernpreg:i m-sc segundo o uso or
dinario. 

Ex.: a b :: e : d • . . . . 
ou . . , etc. 

1 A Livra,.la Call1olica, Rocio, Lisboa, encarrega-se gl'ní'rosamí'nte de rccebl'r qualquer encommenda d' estas 
reguas, ou de quaesquor apparelhos para uso dos cegos, que se obteem na lmtitution dcs Jeunes Aveugles, de Paris. 
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O á e o ú só servem de parenthesis nos calculos algebricos, porque o parenthesis or
dinario é empregado para representar o signal de igualdade = 

Ex: (a + b) c = x 

. . . . . . 
• • • • . . 

4) O signal do expoente colloca-se depois do algarismo que representa a. sua desinencia. 

Ex. : A3 escreve .. 

tl) O v- (radical) e o coeffecicnte collocam-se depois das suas indicações e antes da 
letra. 

E:r:.: ya .. 
e 3A escreve-se 

NOTAÇÃO MUSICAL BRAILLE 

A gravura que publicâmos comprehende a applicação completa. do systerna elos pontos 
salientes â notação mu ical, de modo que possa escrr,·er-sc a. n1usica sem claves e sem 
pauta. 

Á simples inspecção tla gravura se reconhece que as notas de musica s;1o representadas 
pelos signaes de que os cegos se servem para escrevere1n as lctrns d, e, f~ g, h, 1', j. 

Daremos as explicações inuispensaveis para a comprehcns:1o elo systerna. 
Os numeros indicados na gravura correspondem aos paragmphos seguintes; estes, liclos 

com altenção por qualquer pessoa. que tenha conhecimrnlo ela arte da musica, bastam, 
cremos, para lhe explicar todo o syslema e habilitá-la a ensinar os cegos co111 facil idade. 

l ) Deve-se notar que se indicam do mesmo modo uma semibreve ou uma. semicol
cheia, uma. mínima ou uma fu a, uma semínima ou uma semifusa. Este duplo emprego 
não pó<le lernr a ' rro, vi to que o compasso obsta a lodo e qualquer equivoco. O mesmo 
clirc'mos para os signaes ele pausa. 

2) Os signaes de oi tavas col locam-se sempl'e antes da nota de que fixarn o Jogar na 
escala musical. Collocam-sc dianle da primeira nota de um tl'echo; e não se tornam a col
locar senão diante das notas, que, saindo ela oitava em que se acham as suns precedentes 
immedialas, estão d'ellas distantes mais de uma terça, isto é, que estão distantes uma 
quarta, quinta, sexta ou selima, etc: tornam-se a collocar tambrm diante de uma nota que, 
apesar de ficar na mesma oitava em que está a que a precede, se acha distante d'ella uma 
sexta ou uma setima. 

, 
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3) Quando se apresenta um bemol dobrado ou um sustenido dobrado, dobra-se 
o signal. 

4-) Os signaes ele accorcles collocam-se sempre depois da nota fundamental do acwr
de: a nota fundamental recebida é nota. inferior para Iodas as partes que se escrevem 
para os videntes na clave do (a, e a nota superior para Iodas as parles que se escrevem 
na clave do sol. Quando se apresentam as 9.••, 10 ... , etc., retomam-se os signaes de ~ ... , 
3.ns, etc., que se fazem prece<ler do signal de oitava em que se acham situadas as n'otas 
que representam. 

u) A dedilhação, o picado: a pontuação e a dupla pontuação põem-se sempre depoi da 
nota a que pertrncem. 

6) O signal ti a trcS<JlÜaltera colloca-se antes da 1.• nota de um grupo, e se houver 
urna grande quantidade d'ellas, tl ohra-se o signal diante do i.0 grupo, depois só se rrpete 
an tes do ultimo. 

7) O signal de ligação co lloca-se entre as notas ligadas, mas, se houver uma longa 
serie cl'ellas, dobra-se o signal entre as duas primeiras, o qual se repetirá antes da 
ul tima. 

8) Para indicar a expressão empregam-se as iniciaes dos nomes de suas variações, 
que se tem sempre o cuidado de fazPr preceder do signal de pala-,;ras, para que se saiba, 
bem que não são notas; depois do signal de ex pressão põe-se o signal de oitava da no la 
que segue, o que annuncia o :wiharnento das palav ras. 

9) Os signaes ~. tr, apojaturns col locnm ·se anles das notas a que pertencem e do
bram-se como os signaes de liga\ões, numero 7.acima. 

10) O signal de repetido ou repetição serve para representar um tempo ou um com
passo, que se repete uma ou duns vezes a. seguir, renova-se tantas vezes quantas o lernpo 
·ou o compasso se reproduzir. Quando diversos compassos recomeçam, colloca-se depois 
da passagem um signal que indique o numero de compassos a repelir. Se se devem reco
meçar os dois primeiros compas os do trecho, indica-se por urn prirneiro signal quanlos 
compas os é nece sario voltar atrá , e por um segundo quantos compassos é necessario 
tomar do primeiro numero. 

i i ) Chama-se marcha, em harmonía, uma longa serie de nolas agrupadas e ana
logas, formando um especie de período; cacla grupo chama-se então membro da m01·clw. 
Quando se apresenla111 marchas, póde-se ás vezes, com grande vantagem, para o e.spa\o e 
rapidez da leitura, dispensar escreYê-las por inteiro. Depois de ter escripto os dois ou 
tres primeiros membros, colloca-se um bequauro que se faz seguir de um a, b, ou e, ele., 
posto na 2.ª linha, e que, tornando então o valor de a lg~1rismos, indica o numero de 
compassos que a marcha deve dul'ar. Um aposlropho depois de um bequadro indica 
que a marcha não dura senão uma parte elo compasso. Depois passa-se ao ultimo mem
bro que se faz preceder do signal da oitava, á qual perlcnce a sua primeira nota. -
O bequadro, assim acompanhado ele um algari smo ou numero, toma. o nome de signal de 
marcha. 

i~) Quanclo um grande numero de nol:1 s do mesmo valor se apresenta com fre
quentes mudanças de oitavas, póde-se então, para poupar espaço, empregar provisoria
mente um novo systrma ao qual se deu o nome elo substituição. 
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Para fazer conhecer esta mudança de systema, basta cscre' er o signal da oitava mais 
baixa até ondt> d1>sce o trecho ind icado, escrerer drpois d'esle signal de oilara u 111 suste
nido, cm scgui1111'11lo indicar o valor em que se dern executar e!'se lrt'cho. Os signacs de 
2.0 , 3.0 'i:.0 detlo, 2.0 e :J. 0 drdo dobrado, indicam rPspecli va111ente as colcheias, se111icol
cheias, fusas, semifu ·as e e111inirnas; n'este caso os antigos siguacs dos ' alorcs tomam-se 
signacs de oi t<I\ as da suLstitui ç<io; assilll, os antigos signaes das colcheias, mínimas, se
wih;cvcs e st' 111 i11ima ·, lornam-sc os signaes da L•, 2.•, 3.ª e 4.ª oilava ti a ex tensão do trecho 
assi111 cscripto. Se no tleccorrer da snbslituiç<io se enrontrarem aC'ciclenlal111cntc notas de 
oulros valores, indicR-se dr pois de cada uma d'rstas notas o valor que Pilas llcvem ter, 
pelos :;ignacs do va lor da snhstituição que se tem o cuidado tle dobrar, para que se não 
tomem por indicações de üedill1ação, depois o trecho de ralorcs iguaes rctor11 a o seu curso 
aló que u111 sig11al de oit:L\ a indique o fün. 

i :J) Os :;ign<tc's de 2. º, 3. º e tl. º dedos, sendo tl obrados, sen '1' rn para rotl uzir o valor 
que as precede etn co lcheias, se111ico lcheias e fusas. 

Ha,) Esll' signal d1arna.-sc copula e indica que as notas 11ue se loca111 ao 111t•smo tempo, 
11ucr com a 111ão tlireila, r1uer com a mão esquerda, são de valor desigual. 

COMMEMORAÇÃO DO QUARTO CENTENARIO DO DESCOBRIMENTO DA INDIA 

.A redacção elo .Jornal dos Cegos, para commemorar a cclcbraç5o do 
quarto centenario do descobrimento da lndia, resolveu publicar um nu- · 
mero especial, impre so em relevo pelo systema Braille, e escripto em 
portuguez, francez, italiano: inglez e allemão, que será enviado a todos os 
instituto · de cegos que existem no mundo, acompanharlo do presente nu
mero. 

Insere o artigo sobre os Descobrimentos dos Portuguezes., escrivto expres
samente para este Jornal pelo erudito professor de Ili toria do Curso Su
perior de Letra ,, o sr. Z. Consiglieri Pedroso, e as respectivas traducções 
cm francez, italiano, inglez e allemão. 

A revisão foi confiada ao ~ r. A. R. Gonçalves Vianna. 
Foi escripto em alphabeto Braille pela benemcritn Lyphlologa a ex."'ª 

sr. ª D. ~faria da Madre <le Deus Pereira Coutinho, e stercotypado por um 
proccg o applicado pelo sr. Duarte Fernando Pinto Malaquias, director das 
Officina .. de l•'nndição da Imprcn 'ª Nacional. 

Este numero pnblíca a 1lfarcha Triumphal do Centenario., para piano, do 
compositor portuguez Oscar da Silva, impressa em relevo. 
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Foi escripta na notação musical de Braille, por 1\1. Jamet, professor for
mado pelo Instituto dos Cegos, de Paris. 

É a primeira obra que se publíca em Portugal em releYo, pelo systema 
Braille, para leitura dos cegos. 

O numero do Jornal dos C<'gos, impresso em relevo, é acompanhado do 
presente numero, que contém a explicação do Systema Braille (alphabeto, 
numeração e notação musical), de fórma que qualquer pes~oa que de co
nheça o systema de e cripta cm relevo de Br~ í lle, póde facilmente tomar 
conhecimento do referido systcma e ler o que está escripto em relevo. 

As duas gravuras cm relevo e a negro qu~ vão in ·ertas n'estc jornal, 
fo ram compo ta typographicamente. 

COMMÉMORATION DU QUATRIÊME CENTENAIRE DE LA DÉCOUVERTE DES INDES 

La rédadion tlu Jomal dos Cegos, a!in de co1111némor<'r la céléhralion du qua lricmc 
ccnlcnairc tle la Uéeouvertc de l'Inde a ré"olu ele publier un nurnéro péeial, i111pri111é c11 
relicf tl'apr<~5 le sysU•me do Brai lle, écril en porlugais, frauçais, ilalien, anglais et allc-
1uancl, leque! sera cl1\ oyé, cn mê111e lcmps que ce numéru, à lous le Insliluts cl'areuglcs 
dans le monde cn licr. 

Cc nu111éro pulJlic une .llfa1·che Triomphale pour piano, du composilcur porlugais 
Oscar da Silva, impriméc cn rclicf. 

Ellc a été éçrilc dans la uolalion 111usicale d1' Braille par .M . .Tawet. 
On prio loute:; les personncs à. <Jui <·1• 11u111éro clu Journal des At·e119les S<'ra ofTcrl, 

cl'cn accuscr la réceplion- Hédaclio11 du Jornal dos Cegos, Rocio, Lisbo1111c-Porlugal. 

COMMEMORAZIONE DEL QUARTO CENTENARIO DELLA SCOPERTA DELL' INDIA 

La redazionc 11<'1 Jornal cl-Os Cegos ha ri~ol to, per co111mcmoraro il quarto ccnlcnario 
della. scoperla 1le1l' lndia, di publicnrc un numero spezialc stampato in rilicvo, sccondo il 
sistema di Braille, scrillo in portogh<'sc, franccsc, italiano, inglese e tedesl'o, il quale dai 
presente numero accompagnalo, sarà spedilo a tulli gli isliluli di ciechi nel mondo. 

ln questo numrro si trnverà in rili<'VO una j}farcici lrionfale per piano dei maestro 
porloghe e Os1:ar ela ilrn. Fu scrilla nella notazione di BraiJle p<'l Sign . .Jamct. 

Si pregano tutlc le persone a cui sa rll offorlo <1uesto numero dei Jornal dos Ceyos, 
d'accusarne la recczione - Hedazionc dei Jornal dos Cegos, Hocio, Lishona- Porloga llo. 
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COMMEMORATION OF THE FOURTH CENTENNIAL OF THE DISCOVERY OF INDIA 

'fhe Editor of lhe Jornal dos Cegos, in orclcr to commemorate the cclebration of lhe 
fourlh Centcnnial of the discovery of lndia, has resolved lo publish a special nurnber e11\
bossed for the Blind, according to Braillc's syslem, in lhe Portuguese, FrcncJ1, ltalian, 
English an<l German Janguages, which, togclher wilh the present number, will l.Je sent to 
ali the lnslilutions for tbe Blind throughout lhe world. 

'fhis number publishes a Triumphal March for Piano, by the Portuguese compo.scr Oscar 
da Silva, printed in relief. • 

lt was written in Braille's musical notation by Mr. Jarnct. 
Parties to whom this copy of the Jomal dos Cegos has been forwar<lcll are requeslcd 

kin<lly acknowledge receipt of thc sarne to the fo llowing address : Rcdacção do Jornal 
dos Cegos, Rocio, Lisboa-Portugal. 

.Sur &rinnmmg an ba~ uierte 91111bertjãf)rige ~e~ bcr &11tbccfu119 Snbíen~ , r,at bie !neb11f fün 
bcr 3 e Í t f d) ri f t f it r m l Í ll b e 'befd)fojfen. eine 'befonbm, lllld) mruille 'fdJem <Sl}Jtem geb.tucfte llllb 
auf ~c.wtugiefifdJ. fr1"1113 l'fifdJ, it11lienífd), englifd) 11nb be11tfdJ oef1'l1rie'be11 e !J1um111rr 9m11tt1&1tge'brn, 
lueldJC f11mt bicfmt ~efte Íll alie, Ílt bcr 9<lllõett Ufielt UOCÍ)<lllbene mli11brthlll~1llfen i11ierfn11bt 
ltmbm 1uirb. 

!Dicfe Vt11111111er enH}ct!t einrn uo1t brnt ~ort119iefif1'l) rn ~onbid)ter Ofrnr b11 <Situa Cl' lll~o11ierfr11 
Ullb tll.'ll ,pcnn ~amet lllld) mraille'fd)Clll <St)~C111 a'bgrfchrielie11m !t ri 11111~TJ11111 r f d) fi1t ~hlUier. 

IDfon l>itfrt nlle ~lerf om11, rueld1e11 bicfe Vhumner brr .Se i t f dl r í f t f i1 t: m l i 11 b e bm·gebote11 
t1.1irb, 11111 ben @m~fa119 berfelbrn ôll 'bcfd)eínigen, einen ~.h:ief an bie Vtebnftic.' n bcd ~o rna ( b o d 
~eg o ~ 3u abrcffireu: !Rodo, ~iffnbon- ~odngctl. 

-~--

Pede-se a todas as pessoas a quem for ofTerccido o numero cm relevo do Jornal dos 
Cegos, o favor ue accusar a rccepção â rcdacção elo Jornal dos Ce9os, Hocio, Lisboa. 

Este numero do Jornal dos Cegos, commemorativo do quarto Ccntcnarlo do Dcs· 
cobrimento da India, vcncle-se avulso por 500 r éis. 

O mesmo numero, impresso em relevo, nitO é exposto á venda neu1 se clistribuc 
aos assignantes. 

É destinado a ser o.fl'crecido aos Institutos de Cegos do Universo e av:J typhlo· 
logos portognezes e estrangeiros. 
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