Palmeirim V-VI (1602)- Licenças
Fac-símile
[{1v}]

Edição paleográfica
[{1v}: licenças e aprovações] [letra inicial ocupando 2 linhas] [V] I esta quinta, & ∫exta parte da Chronica
de Palmeirim de Inglaterra, composta/ por Baltha∫ar Gonçalues, não tem cou∫a contra no∫sa ∫ancta fee
catholica, bons co/ stumes, & guarda delles, por onde ∫ou de parecer que ∫e poβa imprimir, porque ain-/ da

que a liçam de ∫emelhantes liuros não ∫irua pera edificaçam, ∫erue para entreteni-/ mento do tempo, & pera
aliuio de muitas outras cou∫as que combatem a vida, o qual/ con∫elho alem de ∫er do ∫piritu Sancto 2.
Machabeorum cap. 15. he tambem de Plutar-/ co quando entre outras cou∫as diz, Laxandus est aliquando
vt aiunt pes, & fluctibus/ ob∫equendum, &c./ Frei Manoel Coelho.
[letra inicial ocupando 2 linhas] [V]ISta a informaçam podeſe imprimir eſta quinta, & sexta parte
da Chro-  ׀nica de Palmeirim de Inglaterra, & depois de impreſſa torne a eſte con-  ׀ſelho
para ſe conferir com o original, & ſe dar licença para correr, & ſem  ׀ella não correra em
Lisboa a 9. de Mayo de 602.  ׀Marcos Teixeira. Ruy Pires Da veiga.
Viſta a Informação offerecida do Padre Frei Manoel Coelho podeſſe im-  ׀primir eſta quinta
& ſexta parte da Chronica de Palmeirim de Inglaterra  ׀a 5. de Nonembro [sic] de 1602. ׀
Simão Borges
Que poſſa imprimir eſte Liuro que foi viſto na meſa viſta a licença do ſancto offi-  ׀cio que
apreſſenta. Em Lisboa a 12. de Iunho de mil & ſeis centos, & dous.  ׀D. Daguiar  ׀Fonſequa
 ׀Iorge de Cabedo.
Edição crítica
[{1v}: licenças e aprovações] Vi esta Quinta e Sexta parte da Crónica de Palmeirim de Inglaterra,
composta por Baltasar Gonçalves. Não tem cousa contra nossa santa fé católica, bons
costumes e guarda deles, por onde sou de parecer que se possa imprimir, porque ainda que
a lição de semelhantes livros não sirua pera edificação, serve para entretenimento do tempo
e pera alívio de muitas outras cousas que combatem a vida, o qual conselho, além de ser do
Espíritu Santo, 2 Machabeorum, cap. 15, é também de Plutarco, quando, entre outras cousas,
diz: «Laxandus est aliquando ut aiunt pes et fluctibus/ obsequendum, etc».
Frei Manoel Coelho.
Vista a informação, pode-se imprimir esta Quinta e Sexta parte da Crónica de Palmeirim
de Inglaterra. E depois de impressa, torne a este conselho para se conferir com o original e se
dar licença para correr; e sem ela não correrá.
Em Lisboa, a 9 de Maio de 602.
Marcos Teixeira. Rui Pires da Veiga.
Vista a informação oferecida do padre Frei Manoel Coelho, pode-se imprimir esta
Quinta e Sexta Parte da Crónica de Palmeirim de Inglaterra.
A 5 de novembro de 1602.
Simão Borges.
Que possa imprimir este livro, que foi visto na mesa, vista a licença do Santo Ofício
que apressenta.
Em Lisboa, a 12 de junho de mil e seis centos e dous.
D. Daguiar. Fonsequa. Jorge de Cabedo.
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