
 

 

Argonáutica da Cavalaria. Parte IV- Frontispício 
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Edição paleográfica 
 
[{1r}] QVARTA PARTE | Da argonantica E caualeria, em q se daõ fim as grandes 
espantozas | guerras que os Prinçepes do poente faziaõ ao grande Imperio grego | e 
proseguem as grandes e marauilhozas proezas do graõ Leomũ|do de greçia. E de como por 
hũa estranha a ventura desapareseo do | seo ARayal a graõ Prinçeza de Espanha e do luguar 
onde foy ter | E de como foy liure poreste felesissimo prinçepe, estranhas e ja nunca | vistas 
batalhas que sobre aliurar pasou, E da Rezaõ do grande e po|derozo estado do graõ 
Tamumberque terror e espanto do mundo, Recõ|tros q os Prinçepes ponentinos em seu 
imperio tiueraõ, piadoza E Em|filize morte do Prinçepe Lindores seu filho, prinçipio da 
estranha e cru|el guerra que contra greçia cometeo, fim dos gloriozos Amores dos prĩ|çepes 
de greçia e caualeyros segundo o escreueraõ na linguoa gre|ga o grande e famozo Arrideo, 
na latina o gramde Poeta protino Em | A nossa Portugueza. 
 
 



 

 

Edição crítica 
 
[{1r}] Quarta Parte da Argonáutica e Cavaleria em que se dão fim às grandes espantozas guerras que os 
príncepes do Poente faziam ao grande império grego e proseguem as  grandes e maravilhozas proezas do grão 
Leomundo de Grécia. E de como por ũa estranha aventura desapareseo do seo arraial a grão Princeza de 
Espanha e do luguar onde foi ter, e de como foi livre por este felesíssimo Príncepe, estranhas e já nunca 

vistas batalhas que sobre a livrar pasou; e da rezão do grande e poderozo estado do grão Tamumberque, 
terror e espanto do mundo, recontros que os príncepes ponentinos em seu império tiveram, piadoza e enfilize 
morte do príncepe Lindores, seu filho, princípio da estranha e cruel guerra que contra Grécia cometeo, fim 

dos gloriozos amores dos príncepes de Grécia e cavaleiros, segundo o escreveram, na línguoa grega, o grande e 
famozo Arideo, na latina o grande poeta Protino, em a nossa portugueza. 

 
 
Modo de citação: Aurelio VARGAS DÍAZ-TOLEDO, “Paratextos da Argonáutica da 
Cavalaria IV: frontispício”, em O Universo de Almourol. Base de dados da matéria cavaleiresca 
portuguesa dos séculos XVI-XVIII (http://www.universodealmourol.com/), 2017.  
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