Gonçalo Fernandes Trancoso (1515? – 1595?)

Pouco se sabe acerca da vida de Gonçalo Fernandes Trancoso. No entanto o seu nome está
ligado a uma vasta bibliografia que se perde em notas, em artigos, em resíduos de erudição e,
até, em proverbiais disputas de historiadores da literatura. Tudo porque escreveu uma das
obras mais lidas nos finais do século XVI e ao longo dos séculos XVII e XVIII, "Contos e
Histórias de Proveito e Exemplo" (1575). Conjetura-se que nasceu em Trancoso na segunda
década do século XVI estre 1515 e 1520. Terá sido preceptor de meninos, mestre de latim ou
escrivão judicial. Vivia em Lisboa quando a cidade foi assolada pela peste em 1569, tendo-lhe
morrido nessa altura a mulher, dois filhos e um neto. Mestre da técnica narrativa, muito
influenciado por italianos e castelhanos, as suas histórias comungam em certa medida da
tradição de Geoffrey Chaucer e Giovanni Boccaccio. É um dos primeiros contistas portugueses,
ou mesmo o primeiro. A sua obra teve grande sucesso, sofrendo múltiplas reimpressões até ao
século XVIII. Sabe-se que a sua morte ocorreu ainda antes de 1596.
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- Contos & Histórias de Proveito & Exemplo, [1ª e 2ª partes], Lisboa: António Gonçalves,
1575. (Edição fac-similada [Único exemplar conhecido: Biblioteca Oliveira Lima, Catholic
University of America, Washington, U.S.A.] com introdução de João Palma-Ferreira, Lisboa :
Biblioteca Nacional, 1982).
- Regra Geral pera aprender a tirar pola mão as festas mudaveis que vem no anno, a qual
ainda que he arte antiga esta per termos mui claros novamente escrita por Gonçalo Fernandez
Tranquoso: & dirigida aho Illustrissimo & Reverendissimo Sñor Dom Jorge Dameida (sic)
Arcebispo de Lisboa, [Lisboa]: em Casa de Francisco Correa, 1570. (Reproduzido em Boletim
da Biblioteca da Universidade de Coimbra, Vol. VII, 1925, p. 141-210).

Fontes:
- TRANCOSO, Gonçalo Fernandes, 1515-1596 Contos e histórias de proveito & exemplo :
(texto integral conforme a edição de Lisboa, de 1624) / Gonçalo Fernandes Trancoso ; prefácio,
leitura de texto, glossário e notas por João Palma-Ferreira. - Lisboa : Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, 1974.
- CORREIA, Lopes Trancoso : notas para uma monografia / Lopes Correia ; desenhos de
Danton. - 2ª ed. rev. e aumentada. - Trancoso : Câmara Municipal, 1989.
- GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA Grande enciclopédia
portuguesa e brasileira : . - Lisboa ; Rio de Janeiro : Página , 1998-2004.
- http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/trancoso.htm
- http://www.geocities.ws/hugo_xavier/g_f_trancoso.html
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