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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 

A cultura contemporânea já considera como um facto adquirido que a 
circulação de grandes exposições ou a criação de exposições permanentes de 
obras de arte de museus estrangeiros constitua muitas vezes apenas uma parte 
das mais amplas relações internacionais: a exposição das obras do Hermitage ou 
dos Guerreiros de terracota de Xian, assim como a inauguração do Guggenheim 
em Bilbao ou de uma sede do Louvre em Abu Dhabi são exemplos de programas 
culturais que se movem na esteira de estratégias diplomáticas. No entanto, muito 
antes do desenvolvimento das tecnologias e da consequente ampliação de todo o 
horizonte material trazido pelos processos de globalização, o conhecimento 
constituiu uma parte importante e, por vezes, decisiva da forma como diferentes 
povos e culturas mantêm relações entre si. Em particular, na idade moderna 
agentes diversificados - religiosos, artistas, homens de negócios - tornam-se, de 
certo modo, embaixadores da sua cultura, divulgando, por um lado, e, por outro 
lado, levando para a sua terra outros conhecimentos. Por esta razão, tendo 
chegado à preparação da quinta colecção de textos reelaborados com base nas 
contribuições apresentadas nas conferências luso-italianas, quisemos reunir num 
único volume, dividido em duas partes distintas mas bem conexas entre si, textos 
sobre a circulação do conhecimento e as relações diplomáticas entre Itália e 
Portugal desde finais do século XV até ao início do século XIX. 

A primeira parte reúne textos que dizem respeito à construção de saberes 
entre a Itália e Portugal através da acção de religiosos, artistas, mercadores e 
letrados. O étimo da palavra saber, ligada obviamente ao sapere latim, faz com 
que se torne mais claro o percurso deste volume: «ter gosto, exalar um cheiro, 
um odor; perceber pelo sentido do gosto», segundo as definições oferecidas pelo 
Dicionário etimológico da língua portuguesa de José Pedro Machado (s.v.). O 
saber torna-se portanto um gosto, um atravessar a realidade, cheirando e 
percebendo através dos sentidos. E o ‘gosto’-‘saber’ é o percurso que o leitor 
pode fazer cruzando estas páginas.  

Desta forma, é o ‘gosto’ pela cultura que move a figura incontornável do 
abade D. Gomes Eanes, prior claustral do mosteiro beneditino de Sta. Maria de 
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Florença, activo na esfera política, diplomática, religiosa e cultural, a promover 
uma circulação de pessoas, ideias e textos cujas pegadas ficam em centenas de 
registos descritos por Paulo Lopes, o qual examinou o carteggio do próprio 
abade, cuja peculiaridade foi ouvir e perceber através dos livros (considerados 
um dos mais firmes pilares da sua acção e um instrumento basilar para o 
desenvolvimento espiritual e teológico, e para a difusão da cultura humanística e 
literária) os novos ventos que ecoam na primeira metade do século XV na 
tentativa de um diálogo religioso de carácter reformista entre Portugal e Itália. 

É o mesmo ‘gosto’, o amor, desta vez pela difusão da fé cristã, que faz 
com que os jesuítas possam escrever litterae annuae, produzidas pela 
Companhia de Jesus, com a finalidade de informar as autoridades esclesiásticas 
dos acontecimentos principais ocorridos em lugares distantes, descobertos pelos 
navegadores e mercadores europeus, para que fiquem na história e na memória 
os percursos da comunidade ignaciana: as cartas impressas e manuscritas 
apresentadas por Carlo Pelliccia apontam para esta tipologia de notícias e 
conhecimentos que circulavam na Itália em relação ao Oriente português na 
primeira idade moderna.  . 

Também as ordens religiosas, descritas por Luana Giurgevitch, que 
examina o grande impacto que as congregações portuguesas tiveram no mercado 
do livro nacional através da intensa troca de livros em particular entre Itália e 
Portugal, permanecem no mesmo ‘gosto’ pela cultura, animadas a comprar 
livros que pudessem enriquecer o próprio conhecimento do mundo: a abordagem 
detalhada que aqui se apresenta permite, de facto, perceber como durante cerca 
de cinco séculos, as congregações religiosas detiveram o monopólio do 
comércio do livro em Portugal estabelecendo uma rede ramificada de 
aproximadamente 400 bibliotecas no monástico-conventual (e eclesiástico, mais 
em geral), fruto de focos de compra, de colecções e de re-venda de livros. 

Aos controlos efectuados entre 1641 e 1685 por agentes da Inquisição em 
Lisboa, em navios provenientes de países protestantes é dedicado o contributo de 
Benedetta Crivelli e Germano Maifreda. O Portugal da Restauração não podia 
prescindir dos laços comerciais com as áreas onde se tinha difundido a Reforma 
da Igreja – além das relações políticas com alguns príncipes protestantes -, mas, 
ao mesmo tempo era necessário evitar que esses contatos de tipo 
predominantemente mercantil veiculassem a propagação da heresia em terra 
lusitana, daí a necessidade de inspeções. Inspeções que, no entanto, observam os 
autores do artigo, tendem a desempenhar um papel mais formal do que 
substancial, que diz a respeito não só da existência de um acordo tácito entre a 
Coroa e Inquisição, mas também dos controles que nunca cortaram 
completamente as relações culturais existentes entre os opostos actores da cena, 
mesmo no clima amargo dos conflitos religiosos que dividiram a Europa do 
século XVII. 

Não podia faltar nesse volume o gosto pela arte, pela arquitectura, pela 
beleza que une a realização artística de Andrea Sansovino à riqueza decorativa 
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manuelina. O texto de Rafael Moreira nos alerta para o impasse da historiografia 
portuguesa e italiana que, respectivamente, e sem o sustento de provas 
documentais, recusava ou aceitava a vinda de Sansovino para Portugal. O autor 
oferece uma tentativa de saída desta controvertida questão.  

O ‘gosto’ pelo desenvolvimento de uma nova cultura faz com que Nicolò 
Pagliarini, impressor e negociante de livros, tradutor, agente político no contexto 
das relações entre Roma e Lisboa na segunda metade do século XVIII, escreva a 
Giovanni Bottari, teólogo florentino que em Roma pertencia aos círculos 
jansenistas do Cardeal Andrea Corsini: em particular neste contexto João Luís 
Lisboa aprofunda a correspondência dos anos de 1766 a 1769, que revelam por 
um lado a vida desse italiano deslocado em Lisboa, e por outro o complexo 
conjunto de questões que envolvem livros e política, tendo em conta sobretudo 
as relações políticas e culturais entre Lisboa e as cidades italianas de Roma e 
Génova.	

E continua a ser o gosto que mobilita uma circulação livrária como se 
fossem verdadeiras viagens educativas. Na história e no percurso da Colecção 
Bodoniana - actualmente na Biblioteca Nacional de Portugal - traçados por 
Leonor Antunes, o saber torna-se portanto o gosto da cultura, o cheirar 
profundamente tudo o que rodeia o homem para que ele possa crescer na sua 
existência e melhorar os seus conhecimentos, o perceber pelos sentidos as 
verdadeiras perguntas da vida para entender o compreender os ângulos de 
abordagem da realidade.  

A vertente diplomática caracteriza a segunda parte do volume, e os textos 
aqui reunidos ressaltam que  todas as relações diplomáticas se cruzam com os 
saberes uma vez  que o objectivo é o de entrar em contato profundo (pelas mais 
variadas intenções) com outras realidades: saber, conhecer, ter experiência e 
consciência constituem os primeiros passos de qualquer cônsul, embaixador, 
núncio, representante oficial. De resto, é a mesma natureza policêntrica da 
monarquia portuguesa, não muito diferente da espanhola, que, como José Javier 
Ruiz Ibáñez e Gaetano Sabatini explicam no seu ensaio, fazia do reino lusitano o 
centro de uma densa rede de relações internas e externas animadas sobretudo por 
diplomatas, comerciantes e eclesiásticos. A este último grupo, particularmente 
relevante para a disseminação dos saberes, pertencem os protagonistas dos 
ensaios de Mariagrazia Russo e Mario Spedicato. 

Mariagrazia Russo percorre a trajetória do dominicano Antonio Bonelli, 
muitas vezes lembrado como o cardeal Alessandrino a partir da sua cidade natal, 
Alessandria no Piemonte, cujo secretário, o escritor Giovanni Battista Venturino 
da Fabriano, deixou um relato detalhado da missão realizada por Pio V, em 
1571, na França, na Espanha e em Portugal, um extraordinário diário de viagens 
em que os elementos culturais se entrelaçam inextricavelmente com os enredos 
político-diplomáticos que eram o fulcro da atividade do cardeal. 

No ensaio de Mario Spedicato encontramos a dinâmica com a qual, sob o 
Tratado de Barcelona ratificado por Carlos V e Clemente VII, em 1529, o 
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soberano espanhol exercia seu direito à nomeação de bispos em algumas 
importantes dioceses do Reino de Nápoles: o privilégio que esteve na base de 
uma importante circulação de eclesiásticos entre o sul de Itália e a península 
ibérica, e especialmente de Portugal, em particular na era da união das Coroas. 

Do outro lado, em relação ao século XVIII, José Eduardo Franco e Carlos 
Fiolhais analisam em seu ensaio o amplo programa de propaganda contra a 
Companhia de Jesus que o Marquês de Pombal promoveu desde os finis final 
dos anos ‘50 ao início dos anos ‘70 nas principais monarquias européias, com o 
objetivo de atacar Roma, o coração do catolicismo. A propaganda antigesuitica 
pombalina foi uma das principais operações de difusão de um modelo cultural 
fortemente ideologizado de todos os tempos, tão eficaz a ponto de conseguir não 
apenas que a ordem fosse expulsa da maioria das nações européias, mas também 
fazer com que o Papa Clemente XIV decretasse a sua supressão. 

O caráter amargamente político das relações entre o omnipotente Primeiro 
Ministro de D. José I e o Pontífice não é, no entanto, representativo dos vínculos 
que usualmente existiam entre os governantes portugueses e os príncipes 
italianos, como se pode notar para a presença das rainhas que ligaram os seus 
nomes às três dinastias nacionais em Lisboa. Tudo isso é claramente indicado 
por José Manuel Garcia no seu ensaio que trata da passagem feita em Lisboa por 
Cosimo III de' Medici, o qual, entre 1668 e 1669, na véspera do início do seu 
longo reinado, que começaria em 1670, realizou uma longa viagem por toda a 
Europa, com o objetivo de ganhar experiência de práticas governamentais por 
meio da frequência das principais capitais do continente. Embora inspirada 
principalmente por propósitos políticos e diplomáticos, a passagem de Cosimo 
na corte de Bragança teve importantes repercussões culturais, envolvendo 
artistas e escritores italianos e portugueses. 

Analisando a correspondência diplomática entre o Papa Clemente XI e D. 
João V na segunda década do século XVIII, Maria de Fátima Reis reconstrói o 
clima de relações entre Roma e Lisboa nos anos da batalha crucial de Matapan, 
que marcou um importante retrocesso na capacidade de penetração naval do 
Império Otomano no Mediterrâneo ocidental: apesar do caráter oficial da 
correspondência, observa-se o tom filial das cartas entre o pontífice e o 
governante lusitano. E também, vista através da correspondência diplomática 
com Roma e Turim, com as cortes sabaudas e pontifícia, o ensaio de Giuseppina 
Raggi reconstrói episódios da vida das crianças Manuel e Francisca como uma 
oportunidade para descrever como D. João V e Maria Anna de Habsburgo 
animaram a vida da Corte de Lisboa de uma intensa actividade cultural, dentro 
da qual existem referências à música, arte, arquitetura e ao teatro italianos. O 
ensaio de Giuseppina Raggi também destaca como na documentação 
diplomática havia sempre um cuidado especial ao descrever a psicologia dos 
grandes protagonistas da política, num momento em que os humores e os 
carateres dos soberanos, das suas famílias, dos membros da corte condicionaram 
irremediavelmente o destino da Europa.  
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Para dar unidade às duas partes do livro não é apenas o tema das relações 
entre a terra itálica e a terra lusitana, mas também a atenção que os autores dos 
ensaios reservam à dimensão do envolvimento pessoal para os fenômenos de 
propagação cultural. E é por esta razão que nós escolhemos como título do 
volume Homo est minor mundus, as famosas palavras com as quais o filósofo do 
período final da romanidade, Severino Boécio, reconhecia que o homem é um 
mundo em miniatura, cujas qualidades peculiares, quando relacionadas com a 
dos outros, contribuem significativamente para o conhecimento, o que, se é 
verdade, em geral, è-o ainda mais na perspectiva da circulação de ideias e de 
homens, que promove inevitavelmente encontros, destinados a maiores saberes e 
a mais profundos conhecimentos. 
 
 

 
 

Nunziatella Alessandrini 
Mariagrazia Russo 

Gaetano Sabatini 
 
 
Roma, Lisboa 
Dezembro 2017 
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Entre a Itália e Portugal. A relevância do livro na 
circulação cultural e reformista promovida pelo abade 

D. Gomes Eanes no século XV. 

 

Paulo Catarino Lopes1 

IEM, FSCH-NOVA 

 

O século XV português foi prolífero no que se refere à temática da 
Reforma religiosa, seja promovida pela Igreja seja por iniciativa laica, em 
particular régia2. Ligando ambas as esferas, uma figura sobressai: D. Gomes 

																																																								
1 Investigador Integrado do Instituto de Estudos Medievais (IEM) e Investigador Colaborador do CHAM 
— Centro de Humanidades, ambas Unidades de Investigação da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-NOVA). Capítulo desenvolvido no âmbito de um projecto 
de Pós-Doutoramento financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BPD/97963/2013). 
2 A bibliografia sobre esta temática é extensa. No entanto, para além das referências citadas, salientamos 
os seguintes títulos: António Domingues de Sousa Costa, «D. João Afonso de Azambuja, cortesão, 
bispo, arcebispo, cardeal e fundador do convento das dominicanas do Salvador de Lisboa», in Arquivo 
Histórico Dominicano Português, vol. IV, Tomo 2, (1989), pp. 1-150; Carlos Eduardo Graf, D. João 
Esteves da Azambuja: exemplo da interligação de poderes (séculos XIV e XV), Porto, Dissertação de 
Mestrado, FLUP, 2011; Gonçalo Melo da Silva, Espiritualidade e Poder na Lisboa dos finais da Idade 
Média: a Colegiada de São Lourenço e os seus Patronos (1298-1515), Lisboa, Dissertação de Mestrado, 
FCSH-UNL, 2012; Ivo Carneiro de Sousa, «A rainha D. Leonor e as murate de Florença (notas de 
investigação)», in Revista da Faculdade de Letras- História, IV (1987), pp. 119-133; João Luís Fontes, 
Da “Pobre Vida” à Congregação da Serra de Ossa: Génese e institucionalização de uma experiência 
eremítica (1366-1510), Lisboa, Tese de Doutoramento, FCSH-UNL, 2012; Idem, «Frei João Álvares e a 
tentativa de reforma do mosteiro de S. Salvador de Paço de Sousa no século XV», in Lusitânia Sacra, 2ª 
série, 10, (1998), pp. 217-302; Manuela Mendonça, D. Jorge da Costa “Cardeal Alpedrinha”, Lisboa, 
Colibri, 1991; Maria Alexandra Braga Teixeira Monteiro, Do morro da Sé à Cúpula de Roma: D. Antão 
Martins de Chaves, prelado portuense do século XV (1423-1447), Porto, Dissertação de Mestrado, 
FLUP, 2008. 
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Eanes (c.1383-1459)3. A sua voz ecoa em centenas de registos exemplificativos 
da abertura de Portugal aos ventos reformistas e de observância que então 
percorriam a Cristandade. Não é que, à época, outras figuras portuguesas não 
tenham sido tão ou mais importantes em relação a esta problemática. A questão 
é que a documentação que sobreviveu relativamente a D. Gomes é de uma 
riqueza incomparável. 

O presente texto pretende, pois, reflectir sobre o contributo do ponto de 
vista cultural – mais especificamente através da relação com o objecto livro – de 
D. Gomes para o estabelecimento de um diálogo religioso de carácter reformista 
entre Portugal e a Itália na primeira metade do século XV. Um diálogo que, em 
última análise, dá a ver a renovação religiosa como um exemplo modelar de 
circulação de pessoas, ideias e textos no final do período medieval. 

A base da nossa reflexão é o carteggio de D. Gomes Eanes, um vasto e 
rico acervo que se estende por 3 códices principais: o Abadia, o Abadia 4 e o 
Ashburnham 1792, o mais conhecido.  

 

Estado da Arte 

Neste ponto é importante evocar alguns investigadores, cujo trabalho, 
nomeadamente de levantamento documental, representou um considerável 
avanço nos estudos sobre D. Gomes. Em primeiro lugar, os amplos trabalhos de 
António Domingues de Sousa Costa4 e de Eduardo Nunes5. A ambos se deve, até 
à data, as melhores tentativas de definição biográfica desta figura.  

Ao nível do levantamento documental do dito acervo epistolar privado e 
oficial de Gomes Eanes, há que juntar à acção destes investigadores as 
transcrições levadas a cabo pelos autores da Monumenta Henricina6. 
Importantes foram também as propostas de estudo da figura de D. Gomes 
avançadas por Guido Battelli7, nos anos 30 e 40 do século passado, e, mais 

																																																								
3 Para a questão das interrogações levantadas em torno do nome e da origem social do Abade de 
Florença veja-se António Domingues de Sousa Costa, «D. Gomes Eanes, reformador da Abadia de 
Florença, e as tentativas de reforma dos mosteiros portugueses no século XV», in Studia Monastica, vol. 
5, nº 1, (1963), pp. 59-73; Eduardo Alexandre Borges Nunes, Dom Frey Gomez, abade de Florença: 
1420-1440, Braga, Edição do autor, 1963, pp. 19-24: Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In 
Renaissance Florence. The letter collection of Gomes Eanes (1415-1463), Firenze, Leo S. Olschki 
Editore, 2017, pp. XI-XXI. 
4 S. Costa, «D. Gomes Eanes, reformador da Abadia de Florença…», pp. 59-164; Idem, Bispos de 
Lamego e de Viseu no século XV: revisão crítica dos autores, Braga, Editorial Franciscana, 1986; Idem, 
Mestre André Dias de Escobar, figura ecuménica do século XV, Braga, Tip. Editorial Franciscana, 1969. 
5 E. Nunes, Dom Frey Gomez…. 
6 Monumenta Henricina, Manuel Almada, Idalino Brochado e António Dinis (ed.), Coimbra, Comissão 
Executiva das Comemorações do V Centenário do Infante D. Henrique, 1960-1974.  
7 Guido Batteli, «Due celebri monaci portoghesi in Firenze nella prima metà del Quattrocento. L’ Abate 
Gomes e Velasco di Portogallo», in Archivio Storico Italiano 2, XCVI (1938), pp. 218-227; Idem, «L’ 
Abate Don Gomes Ferreira da Silva e i portoghesi a Firenze nella prima metà del Quattrocento», in G. 
Bardi (ed.), Relazioni Storiche Fra l’Italia e il Portogallo, Roma, Reale Academia d’Italia, 1940, pp. 
149-163. 
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recentemente, Martin Elbl8 com dois importantes artigos. Uma chamada de 
atenção para Saul António Gomes9 relativamente à acção de D. Gomes Eanes à 
frente do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e para a obra de síntese da autoria 
de José Adriano Freitas de Carvalho, que ao traçar um quadro geral das reformas 
religiosas em Portugal no século XV demonstra o impacto e o alcance da acção 
de D. Gomes a este nível.10 

Finalmente, um destaque especial para a recente e muito ansiada 
publicação da correspondência de D. Gomes Eanes por Rita Costa-Gomes11. 
 

Percurso em Itália  

Em 1409, D. Gomes ruma a Itália para ingressar na Faculdade de direito 
de Pádua. Aí permanecerá até 1413, data em que se dirige para o mosteiro de S. 
Justina de Pádua, onde se incorpora na Ordem beneditina, para o noviciado sob a 
direcção do abade reformista Luís Barbo.  

Professa em Janeiro de 1414, integrando o grupo dos fidelíssimos de 
Barbo cuja direcção espiritual devia responder a seis princípios fundamentais: 
convivência sã; assídua direcção espiritual; brandura e sobriedade de governo; 
reforma da organização monacal; incremento cultural e literário; 
aperfeiçoamento contínuo da administração temporal e espiritual12. Quatro anos 
mais tarde, em 1418, lidera um grupo de 16 monges destinado a reformar o 
mosteiro beneditino de Sta. Maria de Florença, conhecido como Badia.  

O título oficial de D. Gomes Eanes era o de prior claustral, mas na 
realidade os seus poderes e raio de acção transcendiam largamente o indiciado 
pelo ofício canónico. Como refere Eduardo Nunes, era ele quem «dirigia o 
mosteiro não só na cura dos espíritos e da observância, mas ainda na 
administração dos bens, rendas e gastos»13. D. Gomes instaura a observância em 
todas as áreas da vida na abadia de Florença. Desde logo na esfera do ofício, a 
obrigação principal. 

No ano seguinte, em 1419, é eleito abade dessa mesma instituição, cargo 
que ocupará até à sua eleição como Geral da Ordem dos Camaldulenses em 
1439. A Badia torna-se, entretanto, o segundo mosteiro da Congregação, depois 
																																																								
8 Martin Elbl & Ivana Elbl, «The Private Archive (Carteggio) of Abbot Dom Fr. Gomes Eanes (Badia di 
Firenze) – An Analytical Catalogue, with Commentary, of Codex Ashburnham 1792 (Biblioteca 
Medicea Laurenziana, Florence), Part One 1», Trent University, Portuguese Studies Review, 21 (1) 
(2013), pp. 19-151; Idem, «The Private Archive (Carteggio) of Abbot Dom Fr. Gomes Eanes (Badia di 
Firenze) – An Analytical Catalogue, with Commentary, of Codex Ashburnham 1792 (Biblioteca 
Medicea Laurenziana, Florence), Part One 1», Trent University, Portuguese Studies Review, 21 (2) 
(2013) pp. 137-202. 
9 Saul A. Gomes, «D. Gomes Eanes e a Capela de Santo André e dos Cinco Mártires de Marrocos do 
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra», in Arquivo Coimbrão, vol. 35, (2002), pp. 439-540. 
10 José Adriano de Freitas Carvalho, Antes de Lutero: A Igreja e as Reformas Religiosas em Portugal no 
século XV. Anseios e limites, Porto, CITCEM/Edições Afrontamento, 2016. 
11 Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…. 
12 E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 1963, pp. 24-30. 
13 Idem, ibidem, p. 42 
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de S. Justina. Em 1441, após dois anos à frente dos Camaldulenses, Gomes 
Eanes dirige uma súplica a Eugénio IV, solicitando-lhe a concessão do priorado 
de Santa Cruz de Coimbra. O papa responde satisfatoriamente ao pedido, 
atribuindo-lhe a missão de governar o dito mosteiro, ofício que manterá até à sua 
morte em 1459. 

 

Princípios orientadores  

D. Gomes actuou na esfera política, diplomática, religiosa e cultural. 
Merecedora de particular destaque é a sua acção enquanto protagonista do 
movimento reformista monástico beneditino observante, em especial durante as 
duas décadas em que esteve à frente dos destinos da Badia. 

Gomes Eanes é um monge com formação de jurista. Nessa medida, é 
alguém coerente, conservador e até autoritário, que concebia a reforma num 
quadro bem delimitado: uma acção empreendedora fundada no respeito 
profundo e incondicional pela Regra. Sempre na linha da mais pura tradição 
beneditina. Como assinala Eduardo Nunes, «não era nem humanista nem artista, 
mas homem de acção e de governo.»14 Neste quadro, as normas canónicas e a 
hierarquia constituída representavam para ele algo inquestionável, assentando, 
por último, todo o edifício comportamental do monge na disciplina, no rigor e, 
sobretudo, na obediência perfeita, requisitos prioritários e indiscutíveis15. Tudo 
isto congregava-se num espírito pragmático, que não dissociava a contemplação 
da proactividade. Dito de outro modo, a espiritualidade para D. Gomes devia ser 
acompanhada do poder de iniciativa e do empreendimento com zelo, condições 
essenciais para qualquer proposta de reorganização e de melhoria. 

Gomes Eanes desejava a reforma, a observância, a boa administração e, 
sobretudo, a ascensão espiritual, sendo que esta última só poderia concretizar-se 
quando fundada nos atributos anteriores. Daí que quase toda a sua actividade 
considerada reformista seja pautada por este movimento de causalidades 
recíprocas. Porque a boa condução espiritual do mosteiro deveria ser a primeira 
obrigação de um abade, D. Gomes sabia que tinha de encontrar para o seu 
desempenho a justa proporção entre iniciativa e actuação criteriosa. E, de facto, 
é a constante busca do ponto de equilíbrio entre os vectores assinalados que 
encontramos na sua actividade administradora (do temporal e do espiritual), da 
Badia a Santa Cruz de Coimbra. Na essência, sobressai que os seus métodos de 
gestão e governo alinham na mais pura tradição de S. Bento e de Luís Barbo, seu 
mentor desde cedo. 

																																																								
14 Idem, ibidem, p. 129. 
15 Daí, mais tarde, D. Gomes Eanes reagir de forma violenta à “insubordinação” de um dos seus 
discípulos de eleição, Frei Estêvão de Aguiar, no quadro da fundação de S. Bento de Xabregas. Ao 
ponto de serem necessárias as intervenções de membros da família régia, a saber, D. Isabel (1397-1471, 
futura duquesa da Borgonha) e D. Duarte (r.1433-1438). 
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A sua acção enquanto reformador foi realista, porque operacionalizava a 
reforma não com leis gerais mas concretamente, ou seja, mosteiro a mosteiro. 
Sempre na senda de Eugénio IV, o grande promotor deste método: reformar caso 
a caso, cidade por cidade, aproveitando as ocasiões e os homens oportunos. Uma 
acção sempre bem localizada no espaço e no tempo. Um focar no particular e 
não no geral16. Utilidade, sustentabilidade, cultura, arte e, acima de tudo, fé 
foram os seus princípios na reforma da Badia e nas amplas obras que aí 
promoveu.  

De salientar, no quadro específico das suas preocupações relativas à arte, 
que D. Gomes promoveu intensamente o mecenato, contratando artistas 
especializados em pintura mural ou de outro tipo, como aconteceu com o pintor 
português João Gonçalves, morador na Badia de Florença durante alguns anos17. 
Com efeito, independentemente do suporte, o Abade de Florença18 revelou desde 
cedo uma abertura de espírito para com o elemento artístico, que considerava 
essencial quer como condição de aparato e magnificência do culto no interior do 
templo, quer como elemento indispensável na vida quotidiana dos monges, em 
particular ao nível da formação humana e espiritual19.  

Estes princípios orientadores valeram igualmente nas duas tentativas de 
união da Badia com o mosteiro de Santa Maria del Sepolcro, chamado delle 
Campora, pertencente à ordem de S. Jerónimo, respectivamente em 1421 e 
1434. E também, em 1426, na tentativa de reforma no pequeno mosteiro de S. 
Donino, nos arredores de Pisa. À frente de Santa Cruz de Coimbra, D. Gomes 
continuou a pautar-se por uma atitude de correcção e melhoramento20.  

Uma palavra ainda para a dimensão epistolográfica, que revela Gomes 
Eanes como o epicentro de um grupo de viajantes portugueses, nomeadamente 
nobres, estudantes e eclesiásticos, que então circulavam por Itália. Tudo devido 
à sua rede de influência e ao seu envolvimento em diversas esferas de 
actividade21. 

Este quadro geral é-nos útil no sentido de construir uma reflexão com 
bases seguras acerca da sua relação com os livros e em termos do lugar que estes 

																																																								
16 Como veremos, ambos os projectos que alargaram a acção reformista de D. Gomes a quadros de 
grande amplitude resultaram em fracasso. 
17 E. Nunes, Dom Frey Gomez…, cit., 1963, pp. 269-280. 
18 D. Gomes Eanes também ficou conhecido por esta designação. 
19 Um exemplo é o ciclo de 12 frescos do claustro superior da Badia de autor português, com cenas da 
vida de S. Bento. São dois períodos de actividade pictórica a que correspondem dois pintores, um para 
cada: o primeiro é o referido João Gonçalves (10 frescos), o outro é anónimo, provavelmente português. 
Cf. E. Nunes, Dom Frey Gomez…, cit., 1963, pp. 129 e 243-278. 
20 S. Gomes, «D. Gomes Eanes e a Capela de Santo…», cit., 2002, pp. 439-540. 
21 Acerca da função e da relevância das cartas no mundo tardo-medieval veja-se Rita Costa-Gomes (ed.), 
A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017, pp. XI-XLVII; Idem, «Letters and Letter-
Writing in Fifteenth Century Portugal», in Regina Schulte, Xenia von Tippelskirch (eds), Writing, 
Reading, Interpreting and Historicizing: Letters as Historical Sources, Florence, Working Papers of the 
European University, 2004, pp. 11-37 (http://hdl.handle.net/1814/2600). 
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ocuparam e da função que desempenharam na sua acção reformadora, em Itália 
(para a qual temos consideravelmente mais informação) e em Portugal.  
 

Os livros e a cultura como conditio sine qua non para a reforma 

Durante os seus anos em Florença, Gomes Eanes encontrou nos livros um 
dos mais firmes pilares da sua acção reformista. Com efeito, a par da sua extensa 
campanha de construção que transformou radicalmente o cenário físico do 
antigo mosteiro, a expansão da biblioteca da Badia foi um objectivo prioritário. 
De tal forma, que não é possível pensar o seu programa reformador sem ter em 
conta o contributo essencial do objecto livro. 

Desde logo, há que reter um princípio fundamental: D. Gomes revela uma 
particular preocupação com a formação eclesiástica e literária, porque estas, 
sobretudo no caso monástico, devem ter uma ligação estreita22. Não é por acaso 
que desde S. Justina impõe como obrigatório um elevado grau de preparação 
cultural, a qual passa por uma atenção especial dada ao conhecimento livresco e 
à vertente artística. Para a presente reflexão, interessa-nos especificamente o 
primeiro caso23. 

Quando, em 1418, Gomes Eanes ingressou na Badia encontrou poucos 
livros. Contudo, quando dela saiu, em 1440, deixou-a provida de uma valiosa e 
extensa biblioteca. Promoveu traduções, cópias e aquisições, assim como 
encomendas várias24. E não apenas de textos religiosos, saliente-se. Isto para 
além dos livros herdados, das bibliotecas legadas e das obras perdidas e, 
entretanto, recuperadas – vejam-se as missivas enviadas, em 1436, por Timoteo 
Ricci, primeiro a Ambrogio Traversari25 e depois a Andrea de Torri26. 

																																																								
22 De destacar é o seu esforço em dotar a livraria da Badia de instrumentos para o culto divino, em 
particular livros de coro. Cf. E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 1963, p. 128. 
23 Daí a sua preocupação com a formação universitária dos noviços, bem como o gosto pelo estudo dos 
clássicos, gregos ou latinos. A preocupação com a formação dos discípulos é tal que D. Gomes Eanes 
contratava Mestres de Gramática (leia-se Mestres de Letras) a quem oferecia estadia permanente na 
Badia, fosse para iniciar ou para completar os estudos literários dos monges. Um bom exemplo vem 
expresso em ambas as correspondências enviadas em Fevereiro de 1438 pelo médico Piero di Benedetto 
da Fuligno a D. Gomes Eanes, o qual inclusive solicita ao abade que lhe envie os livros que deixou na 
Badia aquando da sua presença na instituição enquanto professor de gramática (Badia 4, folio 163c, 
164c; Badia 4, folio 163d, 164d). Consulte-se Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In 
Renaissance Florence…, cit., 2017, pp. 483-486. Por vezes, se doutos e bem formados, D. Gomes 
colocava alguns dos monges a ensinar os restantes. Veja-se E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 1963, pp. 
119-120. 
24 Um exemplo de D. Gomes a comprar livros acontece quando, em Agosto de 1437, adquire um 
martirológio a Gherardo Chorsini. O mesmo se verifica quando, em Janeiro de 1426, termina o 
pagamento a Frei Salvi, prior da Campora, pela elaboração de um saltério de coro, de 11 cadernos, 
executada 13 anos antes. Consulte-se E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 1963, p. 129. De salientar neste 
ponto que a Badia chegou, igualmente, a vender livros. 
25 Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017, pp. 342-343 
(Ashburnham 1792, Vol. II, Fasc. IV; llb). 
26 Idem, ibidem, p. 352 (Ashburnham 1792, Vol. II, Fase. IV; 10a). 
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Neste âmbito destaca-se a doação à Badia pelo coleccionador humanista 
Antonio Corbinelli de códices contendo textos em grego e latim27. D. Gomes 
assegurou igualmente que a livraria de Santa Maria del Sepolcro (dita delle 
Campora) fosse acrescentada à sua colecção em 143428. Ambas estas 
incorporações deixaram a biblioteca da Badia dotada de uma relevante colecção 
de manuscritos29. Uma palavra também para os textos que os próprios monges 
traziam consigo quando ingressavam na instituição30, bem como para as obras 
compradas com os recursos financeiros provenientes da sua própria herança 
paterna. 

Numa correspondência reveladora da importância e da amplitude temática 
da biblioteca da Badia, o monge humanista Ambrogio Traversari, especial 
amigo de D. Gomes, solicita a este último o acesso por um seu companheiro à 
cópia do Oeconomicus de Xenofonte, que pode ser encontrada entre a colecção 
de livros gregos da Badia31. Mais tarde, o mesmo Ambrogio Traversari chega a 
enviar ao Abade de Florença uma lista das obras que, ele próprio, gostaria de 
consultar na dita colecção32.  

Também Iacopo di Lapo Niccolini ao escrever a Gomes Eanes, em 31 de 
Março de 1427, a solicitar o empréstimo de um volume de Esopo que não 
consegue encontrar na sua região, faz sobressair, pela raridade dos títulos aí 
presentes, a riqueza da colecção da Badia33. O mesmo acontece com o monge 
Ignazio Ferrucci do mosteiro de San Donnino, em Pisa, que, em Novembro de 
1427, solicita a D. Gomes o empréstimo de um determinado missal existente na 
colecção da Badia34. Dois anos mais tarde é Luís de Barbo, abade do mosteiro 
de S. Justina de Pádua, a sede da congregação monástica a que pertencia a 
Badia, a escrever a Gomes Eanes no sentido de confirmar a recepção de um 
livro pedido ao Abade de Florença, bem como o respectivo pagamento35. 

																																																								
27 O legado literário deixado por Corbinelli à Badia incluía cerca de duas centenas de manuscritos 
latinos, dos quais aproximadamente metade eram de autores clássicos, e cerca de 80 manuscritos gregos, 
os quais, exceptuando 15, eram de proveniência clássica. Veja-se E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 
1963, p. 125. 
28 A colecção reunida neste mosteiro pelos Jerónimos englobava 24 livros de coro e 66 códices (dos 
quais 57 latinos e 9 italianos). O conteúdo desta biblioteca visava o universo teológico, escolástico e 
canonístico. Consulte-se E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 1963, p. 126. 
29 Sobre as incorporações e conteúdos da biblioteca da Badia veja-se o estudo de Rudolfo Blum, La 
biblioteca della Badia fiorentina e i codici di Antonio Corbinelli, Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1951.  
30 A carta enviada por Iacopo di Lapo Niccolini a D. Gomes, a 4 de Maio de 1429, é reveladora deste 
cenário (Badia 4, folio 61b, 62b). Consulte-se em Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In 
Renaissance Florence…, cit., 2017, pp. 275-276. 
31 Idem, ibidem, p. 531 (Badia 4, folio 163a, 164a). 
32 Idem, ibidem, p. 517 (Badia 4, folio 163b, 164b), assim como Rudolf Blum, La Biblioteca della Badia 
Fiorentina…, pp. 22-23. 
33 Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017, p. 156 (Badia 4, 
folio 77a, 78a). 
34 Idem, ibidem, pp. 195-196 (Badia 4, folio 143b, 144b) e 202-203 (Badia 4, folio 145a, 146a). 
35 Idem, ibidem, p. 282 (Badia 4, folio 25a, 26a). 
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Efectivamente, entre outras funções, Santa Maria de Florença impõe-se como 
um centro distribuidor de livros. 

Em paralelo, diversas referências revelam o papel desempenhado pela 
Badia como “depósito seguro” de livros, ou seja, um espaço no qual este objecto 
cultural e artístico era deixado à protecção e guarda segura dos monges locais. 
Merecem particular atenção neste quadro dois registos epistolográficos. Desde 
logo, a correspondência enviada a 18 de Junho de 1426 por Antonio Correr a D. 
Gomes36, na qual o cardeal e bispo do Porto (Itália) explica que a cúria papal foi 
transferida devido à peste e que, juntamente com a missiva, envia duas caixas 
com livros e objetos diversos para serem deixados sob sua custódia na Badia 
Florentina. Uma listagem dos artigos e dos livros em guarda está incluída na 
carta. Depois, a correspondência remetida pelo monge Matteo di Sicilia, do 
mosteiro de Subiaco, ao prior e monges da Badia Florentina, onde é referido que 
os livros transferidos seguem num recipiente fechado à chave e acompanhados 
pelo respectivo inventário37. De salientar que em carta posterior, ao reclamar a 
devolução desta mesma remessa de livros, Matteo alerta para a possibilidade de 
existir uma discrepância entre os livros realmente enviados e os títulos indicados 
no inventário, devido às taxas a pagar. Um dado curioso, pois revela a existência 
de mecanismos subversivos para contornar exigências legais relacionadas com a 
circulação dos livros38. 

Não existem dados directos que nos permitam conhecer com rigor a 
produção de livros por parte do estúdio da Badia. No entanto, alguns 
apontamentos indiciam a sua actividade de produção cultural. Um bom exemplo 
reside nos pedidos de livros e materiais para a sua feitura, como pergaminho, 
papel e cinábrio da livraria, por parte de alguns dos seus monges quando por 
qualquer razão estão ausentes. É isso que nos desvenda a correspondência trocada 
entre Álvaro Dias, prior da Badia, e Gomes Eanes, no final do ano de 142739. 

Se bem que o melhor, Antonio Corbinelli é apenas um exemplo, de como 
D. Gomes foi capaz de atrair para o seu projecto reformista grupos leigos 
importantes da sociedade florentina da época. Não raros foram os que o 
auxiliaram, quer do ponto de vista moral, quer com apoio material e financeiro40. 

A investigadora Albinia de la Mare estudou a relação de D. Gomes com 
um dos mais prestigiados comerciantes de livros de Florença, Vespasiano da 
Bisticci, cujos clientes eram oriundos não apenas de Itália, mas de toda a Europa 
– nomeadamente, D. Manuel I de Portugal (r.1495-1521)41. 

																																																								
36 Idem, ibidem, pp. 57-59 (Badia 4, folio lb, 2b). 
37 Idem, ibidem, p. 82 (Badia 4, folio 213b, 214b).  
38 Idem, ibidem, p. 83 (Badia 4, folio 223d, 224d). 
39 Idem, ibidem, pp. 203 (Badia 4, folio 175b, 176b) e 206-207 (Badia 4, folio 175c, 176c). Veja-se 
também E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 1963, p. 128. 
40 S. Costa, «D. Gomes Eanes, reformador da Abadia de Florença,…», cit., 1963, pp. 107-108. 
41 Albinia C. de la Mare, «Notes on Portuguese Patrons of the Florentine Book Trade in the Fifteenth 
Century», in Katherine J. P. Lowe (ed.), Cultural links between Portugal and Italy in the Renaissance, 
Oxford / New York, Oxford University Press, 2000, pp. 167-181. 
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No interior desta cidade, o principal grupo de livreiros exercia o seu 
mester em oficinas (as boteghe) pertencentes à Badia e situadas na parte térrea 
do mosteiro, na esquina ainda hoje apelidada Canto dei Cartolai. É, pois, natural 
que o abade fosse servido com atenção especial por estes inquilinos e a eles 
recorresse com frequência, dado o protagonismo dos livros no quadro das suas 
prioridades reformistas42. 

Depois, num sentido mais amplo, há que ter em conta que Florença 
constituía à época um dos principais centros de produção livresca de toda a 
Itália. 

No âmbito da elaboração e aquisição de livros, várias foram as figuras que 
viram D. Gomes como uma pessoa-recurso e até como mentor. Para além das já 
referidas, um bom exemplo é o mercador portuense Afonso Eanes, membro do 
Conselho régio de D. Duarte (r.1433-1438), de quem era procurador em Itália. 
Sabemos pela correspondência trocada que a dado momento Afonso Eanes 
solicita ao abade orientação e supervisão relativamente aos livros que mandou 
copiar em Florença. Em particular o caso de um Livro de Horas, cuja qualidade 
pretendia superior ao nível da iluminura: «A mim prazeria daver as oras de 
Santa Maria segundo o costume de Sam Domingos. Rogovos que se as poderdes 
aver que as dedes ao vosso capelam pera traladar per ellas.»43; «E des que for 
scripto rogovos que façades avença com huu boo alumi<n>ador que mo alumie 
mui bem.»44. 

Afonso Eanes especificava mesmo que desejava um livro «bem scripto e 
aluminado»45, isto é, concebido com boas tintas, pelos melhores escribas e 
iluminadores: «Emcomendadelhe que faça boa letera e que screva bem 
coreito.»46 De preferência, à maneira toscana: 

«Agradeçavos o senhor a quem servides o trabalho e despesa que tomastes por 
o meu livro ser acabado e eu tenhovollo em grande graça e merçee. E assi como 
he bem scripto prazermia que fosse iluminado e todo ao modo toscano com 
boas letras e folhagees toscanas darredor das margees ali onde a vos parecesse 
necessario assi como nos começos das oras e nos outros lagares em tal guissa 
que per todo fosse bem aluminado.»47; 

«Do meu livro vos rogo que sejades nembrado que seja bem e gentilmente 
alumeado a com boas folhagees aredor per as marges e com suas aves a modo 
toscano. E se em algüas das leteras poderem caber algüas cabeças ou meos 

																																																								
42 E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 1963, p. 126. 
43 Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017, p. 65 
(Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VI, 2a). Veja-se também Idem, «Between Pisa and Porto: Afonso 
Eanes, Merchant of the King of Portugal (1426-1440)», in Diogo Ramada Curto, Eric R. Dursteler, 
Julius Kirschner, Francesca Trivellato (eds), From Florence to the Mediterranean and Beyond, 
Florence, Olshki Editore, 2009, pp. 235-248.  
44 Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017, pp. 72-73 
(Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VI, 4). 
45 Idem, ibidem, p. 75 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VI, 6). 
46 Idem, ibidem, pp. 84-85 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VII, 17b). 
47 Idem, ibidem, pp. 90-91 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VI, 8).  
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corpos de figuras nom estara salvo bem que quanto mais fermosso for tanto 
averey maior vontade de o aas vezes visitar.»48; 

«Pero por ser fecto bem leixo eu a vos o encarego que o façades fazer mui bem 
como vos pareçer que he necesario e fazede que as tintas sejam boas assi do 
azur como do vermelham como das outras colores que he hua cousa que faze o 
lavor fremosso.»49 

Daí afirmar pleno de contentamento, que «Sendo bem feito sera a joia de 
que eu mais serei contento que doutra nenhua que tenha ainda que seja algua de 
maior custo e valor.»50 

Gomes Eanes acabou por assumir toda a responsabilidade relativa à 
execução da obra, sendo notável a constância das referências a este processo na 
correspondência trocada entre o Abade de Florença e o mercador do Porto. 

Noutra vertente, a ampla epistolografia em causa atesta como D. Gomes 
mantinha uma certa direcção espiritual relativamente a alguns dos portugueses 
estantes em Itália, em particular através do objecto livro. Tal nos é demonstrado 
pela missiva enviada de Pisa a 22 de Dezembro de 1426: 

«Sit nominem domini benedictum. Reçebi vossa carta com outra de Gomez 
Nogeira a qual lhe logo foi dada e o livro de Rezar e agradeçovollo muito e as 
boas e santas palavras que me screvestes por que o bem senpre aproveita onde 
diz o eixhemplo guta cavat lapidem et cet. E assi começou o Senhor com os 
seus diçipulos ensinandoos e amestrandoos como ouvesem de fazer e crendo a 
seus ditos mereçerom despois serem santos. E assi praza a elle que me de graça 
per que o boo e Santo insino e suas santas palavras façam em mim tal fruito per 
que os seus meriçimentos e per sua santa misericordia seja digno de o ver assi 
como fazem os seus electos. Grande desenfadamento me som vossas cartas por 
que nunca foi tempo que tanto desejase novas boas saber como ora.»51 

Outro exemplo revelador de Gomes Eanes como pessoa-recurso para a 
aquisição de livros é fornecido por João Rodrigues, deão de Lisboa e secretário 
do então ainda infante D. Duarte. Com efeito, a partir de Roma, a 8 e 22 de Maio 
de 1429, João Rodrigues pediu ao Abade de Florença para o ajudar a adquirir 
uma cópia das epístolas latinas de Colluccio Salutati, as quais ele via como 
precioso auxílio no desempenho do seu cargo de secretário do príncipe, bem 
como diversos outros livros que considerava igualmente úteis: 

«Muito honrado e precado senhor depois da devida recomendaçam vos praça 
saber que poucos dias ha que vos escrevi por aver a [sic] epistollas de Colucio. 
Porem vos rogo e peço por graça sengular que trabalhades que as posa aver e 
sejam as mais que se poderem aver enviandome dizer os dinheiros que enviarey 
pera ellas. E as aia em papell que me abasta e quanto mais cedo tanto o 

																																																								
48 Idem, ibidem, p. 95 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VIII, 13b). 
49 Idem, ibidem, pp. 104-105 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VI, 12b). 
50 Idem, ibidem, p. 124 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VI, 14). 
51 Idem, ibidem, pp. 123-124 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VI, 14). 
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reputarey em maior graça. O poderoso Deus acrecente vosso stado com longa 
vida a seu serviço.»52 

Dois anos antes, o mesmo João Rodrigues solicitara a D. Gomes apoio no 
sentido de encontrar um copista capaz de terminar um breviário iniciado em 
Portugal, mas também auxílio para obter o pergaminho apropriado para a mesma 
obra: 

«Yesus Muito honrado e preçado senhor paz seja senpre comvosco. Estando em 
Portugal prepus de fazer escrever huu briviairo o quall me foe começado e dell 
escritos 9 cadernos de sa largura e longura e letera segundo esa folha. E meu 
desejo he de o fazer acabar e portanto o trouxe comigo por quanto o escritor que 
o começou esta com o Ifante dom Fernando gram mestre e em esta corte nom 
acho semelhante escritor nem taaes purgaminhos e nom sey se em esa cidade se 
poderia[m] achar. Por que vos peço e rogo por quem soes que vos praza de eu 
ser çerto que ha hi tal escritor que o quisesse fazer de semelhante letera e 
quanto me escrevera o quinterno e os purgaminhos que me custaram e me 
certificade per vosa letera. Se alghua cousa poso me podedes comendar como 
voso servidor.» 53 

A Gomes Eanes recorre a dado momento Luís Barbo, no sentido de obter 
uma cópia da recente tradução do De Vita Patrum realizada por Traversari. O 
antigo discípulo devia aconselhar sobre o copista e o material a utilizar54. 

D. Teófilo, por sua vez, solicita a D. Gomes um exemplar deste mesmo 
livro para empréstimo, com o objectivo de proceder à sua reprodução no 
mosteiro sob o seu governo, S. Próculo de Bolonha. Em Maio de 1437, a partir 
de Veneza, onde espera embarcar para uma peregrinação à Terra Santa, Vasco 
Rodrigues, chantre da catedral de Braga, envia a Gomes Eanes a sua última 
vontade e testamento, não deixando contudo de recomendar que um breviário 
que ele pretende recuperar após o seu retorno, seja pintado sob a supervisão 
específica do Abade de Florença55. Em Fevereiro do mesmo ano, em carta 
dirigida a D. Gomes, também o infante D. Fernando encarregava o Abade de 
Florença de supervisionar a feitura de um livro: 

«Homrrado dom abade amigo o Ifamte dom Fernamdo me encomendo em 
vossas boas oraçoens como aaquelle de cujo virtuoso acreçentamento me 
prazeria. Façovos saber que a mim prazeria muyto daver trelladada a obra de 
theologia que Martim meu confessor a quem Deus perdoe trelladava em 
Floremça por quamto aqui nesta terra se nom pode aver comprida. Poremde vos 
rogo que encaminhees como toda a dicta obra seja bem çedo trelladada em 
papel de marca grande de letera tirada soomente que se possa bem ler e seja 
verdadeira. E des que acabado <e encadernado> for envyaaemo e escreveeme o 
que custa pera vos la mandar os dinheiros em cambo ou os darem ca a quem 

																																																								
52 Idem, ibidem, pp. 279 e 282 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. IV, 4a e 4b). 
53 Idem, ibidem, pp. 174-175 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. IV, la). 
54 Idem, ibidem, pp. 293-294 (Badia 4, folio 37b, 38b). 
55 Idem, ibidem, pp. 385-387 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VII, 3). 
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quiserdes como vos mais prouver. Outrosy seede nembrado das cousas minhas 
de que vos dey encarrego. E esto do dicto livro vos escrevo nom embargamdo 
que vos ja sobrelle mandasse outra carta por quamto nom sey se volla derom.»56  

Frei Lope de Olmedo, líder da Ordem dos Monges Eremitas de S. 
Jerónimo, escreve em Setembro e Dezembro de 1426 a D. Gomes solicitando a 
elaboração de uma cópia do tratado De Serenitate Conscientiae, à época, na 
posse do Abade de Florença. Para tal tarefa envia o dinheiro necessário. A obra 
destina-se a Samuel de Marini, irmão do Arcebispo de Génova57. 

Também a correspondência trocada por Gomes Eanes, em 1426-27, com 
João Vicente, bispo de Lamego e fundador e superior da congregação dos 
Lóios58, faz revelações importantes acerca do protagonismo do objecto livro nos 
contactos estabelecidos pelo Abade de Florença em Itália e Portugal. Demonstra, 
especificamente, como D. Gomes esteve envolvido na obtenção dos estatutos 
dos cónegos de São Jorge de Alga para benefício da fundação dos Lóios59. 

Neste quadro, como revelam as cartas de 9, 20 e 23 de Agosto de 1426 
enviadas por Afonso Eanes a D. Gomes60, Afonso Nogueira, outro dos 
fundadores dos Lóios, esteve em Florença para conseguir os referidos estatutos 
por intermédio do Abade de Florença, que diligenciava nesse propósito fazendo 
solicitações a Giovanni Michiel, abade de S. Jorge Maior de Veneza61, para que 
facultasse tal escrito62. Quer a missiva enviada a 23 de Setembro do mesmo ano 
por este último a D. Gomes Eanes63, quer a carta do próprio Afonso Nogueira 

																																																								
56 Idem, ibidem, pp. 367-368 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. II, 7). 
57 Idem, ibidem, pp. 79-80 (Badia 4, folio 135d, 136d) e 111-112 (Badia 4, folio 137a, 138a). 
58 Mestre em artes e medicina, João Vicente foi bispo das dioceses de Lamego e Viseu. Consulte-se 
Isabel Castro Pina, «Os bons clérigos e a vida apostólica: os cónegos de Vilar de Frades e a reforma da 
Igreja no pensamento de D. Duarte», in Dom Duarte e a sua época. Arte, Cultura, Poder e 
Espiritualidade, Catarina Fernandes Barreira e Miguel Metelo de Seixas (ed.), Lisboa, Instituto de 
Estudos Medievais, 2014, pp.165-181. 
59 S. Costa, Bispos de Lamego e de Viseu…, cit., 1986, pp. 202-220. 
60 Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017, pp. 71-72 
(Ashburnham 1792, Vol. I, Fase. VI, 3a), pp. 74-75 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fase. VI, 5) e p. 75 
(Ashburnham 1792, Vol. I, Fase. VI, 6). 
61 «A abadia de Santa Maria de Florença, governada por D. Gomes, pertencia juntamente com os 
mosteiros de Santa Justina de Pádua, de São Jorge Maior de Veneza e de São Félix e São Fortunato de 
Aimone à Congregação de Santa Justina de Pádua (criada oficialmente a 1 de Janeiro de 1419).» in S. 
Costa, «D. Gomes Eanes, reformador da Abadia de Florença,…», cit., 1963, p. 107. 
62 Sobre o percurso de Afonso Nogueira, nomeadamente no processo de fundação dos Lóios, consulte-se 
Gonçalo Melo da Silva, «Um prelado em tempos de reformas: o percurso de D. Afonso Nogueira (1399-
1464)», in Lusitania Sacra, Lisboa, 2ª S. 33 (Jan. - Jun. 2016), Centro de Estudos de História Religiosa - 
Universidade Católica Portuguesa, pp. 161-202. Acerca da ligação de D. Gomes Eanes aos fundadores 
dos Lóios e da sua participação na fundação desta Congregação vejam-se E. Nunes, Dom Frey Gomez..., 
cit., 1963, pp. 354-361; Maria Isabel Castro Pina, Os Lóios em Portugal: origens e primórdios da 
Congregação dos Cónegos Seculares de São João Evangelista, Lisboa, Tese de Doutoramento 
apresentada à FCSH-UNL, 2011. 
63 Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017, pp. 81-82 (Badia 
4, folio 11b, 12b). 
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(de 2 de Janeiro de 1428, igualmente dirigida ao Abade de Florença)64 são 
reveladoras da conclusão satisfatória deste processo. 

Em Maio de 1437, o juiz real Rodrigo Anes Vilela pede para o seu filho, 
João Rodrigues, então a estudar em Itália, conselhos e protecção a D. Gomes e, 
caso seja necessário, a sua supervisão na compra dos livros necessários para a 
concretização de tais estudos: «lhe podedes mandar comprar alguus livros de leis 
ou de degretaes se o vos entenderdes que lhe conpre de aprender»65. 

Outro exemplo do cuidado e da preocupação de Gomes Eanes para com o 
objecto livro é-nos revelado por uma missiva a ele enviada pela princesa D. 
Isabel de Portugal (1397-1471) com data de 30 Dezembro de 1428. Nesta 
correspondência, a princesa escreve a favor de Frei Estevão de Aguiar e Frei 
Fernando Falcão, monges então residentes em Portugal, contra quem à época o 
abade avançava um processo de excomunhão. Sendo a verdadeira razão para tal 
conflito, a insubordinação e desobediência relativamente à fundação do mosteiro 
de S. Bento de Xabregas, não é contudo de menosprezar a outra causa apontada 
pelo Abade de Florença, a saber, a retenção indevida de um breviário e de um 
diurnal por parte dos antigos discípulos66:  

«E na parte do breviairo que ficou a frei Fernando elle diz que nom tendes 
nenhuua rezam em dele terdes queixume per que vos lho leixastes de vosa 
vontade. E frei Stevom esso mesmo diz pelo outro livro que tem que entendia 
que per vosa vontade lhe ficava que doutra guissa o nom tevera e que se lhe vos 
screpverdes que vos nom praz de o elle ter que vollo mandara logo.»67 

Mas outros casos existem, como no final de Agosto de 1427, quando 
Gonçalo Gonçalves de São Simão, criado do mercador Afonso Eanes, escreve a 
D. Gomes pedindo apoio para enviar livros para Bolonha. O destinatário era 
João Afonso, criado do bispo de Coimbra68. 

Emotiva é a correspondência emitida no mesmo ano pelo monge 
Francesco di Gubbio, que, gravemente doente em Roma e com fracos recursos 
para sobreviver, apela de forma desesperada a Gomes Eanes para que lhe envie 
os seus livros e reze por ele69. 

No ano seguinte, em Agosto, o nobre Aires Gomes da Silva, servidor do 
Infante D. Pedro (1392-1449)70 e procurador dos seus assuntos com a coroa de 

																																																								
64 Idem, ibidem, pp. 209-210 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. XI, 5). 
65 Idem, ibidem, pp. 405-406 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. XI, 4). 
66 S. Costa, «D. Gomes Eanes, reformador da Abadia de Florença,…», cit., 1963, p. 140. 
67 Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017, pp. 249-250 
(Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VII, 19). 
68 Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017, pp. 178-179 
(Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VIII, 13a). 
69 São duas as missivas relativas a esta circunstância: a primeira datada de 28 de Agosto de 1427 (Badia 
4, folio 167a, 168a) e a segunda de 4 de Setembro do mesmo ano (Badia 4, folio 167b, 168b). Ambas 
enviadas de Roma. Consulte-se Rita Costa-Gomes (ed.), Ibidem, pp. 179-182. 
70 Regente de Portugal entre 1439 e 1448. 
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Aragão, pede a D. Gomes que lhe envie um livro que encomendou em Bruges, 
via Florença71. E em Novembro de 1429, o mesmo elemento da nobreza lusa, 
volta a dirigir-se ao Abade de Florença nos seguintes termos: «Rogovos que se o 
meu livro ainda nom he acabado que o mandees acabar.»72 

De realçar também uma queixa enviada de Roma, a 4 de Agosto de 1426, 
por André Dias, bispo de Ajaccio, na Córsega, a Gomes Eanes devido ao facto 
de o prior Álvaro Dias não lhe ter devolvido um livro emprestado há mais de um 
ano. Um diferendo, portanto, que teve lugar em Portugal, no mesmo ano: 

«Outrossi senhor em homem religioso e de observancia nom deve cair palavra 
mentirosa soto pecado mortal. E eu emprestei huu livro de vita Christi em 
romanço ytalico ao vosso prior e vigairo per vos o qual portuges que dizem que 
he de Lamego. E me prometeu de mo enviar logo pello santo Michael e nom no 
fez e haja uno anno. Soplico senhor que logo ante que este mes seja acabado 
que mo enviedes ou façades enviar scilicet de vita cristi em papel scripto velho 
em linguajem ytalico. Ca acabado este mes ou ante que se acabe eu me vou a 
Portugal e esse prior avera grande pecado de mim e mais nom lhe sera perdoado 
este pecado do alheo que he pecado mortal.»73 

Para além de tudo isto, vários indícios revelam que, provavelmente, D. 
Gomes nas suas constantes deslocações fazia-se sempre acompanhar de livros. 
Um bom exemplo tem lugar quando se dirigiu com alguns monges a Monte 
Sonaio. Na bagagem estavam incluídos dois cestos, que, entre outras coisas, 
serviam para transportar livros: «Mandiamovi frate Domenicho chon l' asina et 
un paio di cestoni grandi per potere mettere libri et ogni altra vostra cosa (…).»74 

O mesmo se passou em 1438, quando, para fugir à epidemia que grassava 
em Florença, rumou a Pisa também acompanhado por outros monges. Já 
chegados ao seu destino ainda recebem de Florença as Epístolas de S. Paulo75. 
Finalmente, quando regressa da sua segunda grande missão reformadora a 
Portugal, em 1436, D. Gomes traz consigo entre, outros artigos, diversos 
livros76. 

Entre menções a Livros de Horas, Breviários ou simplesmente “livros” 
sem alusão específica ao nível tipológico, detectámos nas fontes a que demos 
primazia77 cerca de oito dezenas de missivas com referências a esta vertente da 
materialidade cultural – e não apenas de cariz religioso. Número bem 

																																																								
71 Rita Costa-Gomes (ed.), Ibidem, pp. 241-242 (Ashburnham 1792, Vol. 1, Fasc. VII, 18b). 
72 Idem, ibidem, p. 296 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. VII, 20). 
73 Idem, ibidem, pp. 69-70 (Ashburnham 1792, Vol. I, Fasc. V, lb). 
74 Idem, ibidem, p. 536 (Badia 4, fol 257a, 258a). 
75 E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 1963, p. 127. 
76 Idem, ibidem, pp. 126-127. Durante o longo período de vinte anos que esteve à frente da Badia, em 
Florença, D. Gomes deslocou-se por duas vezes a Portugal com intuitos reformadores: primeiro da 
Ordem beneditina, entre 1424 e 1426, e, depois, das ordens monásticas em Portugal, entre 1435 e 1436. 
Neste segundo caso, o mais importante, trata-se de um projecto de visitação geral e reforma de todo o 
clero de Portugal. D. Gomes Eanes e D. João Vicente, bispo de Lamego, que o acompanhava na missão, 
assumiam o título de Gerais Visitadores e Reformadores de todo o clero de Portugal.  
77 Veja-se Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017. 
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demonstrativo da centralidade no livro na acção reformista encetada por D. 
Gomes aquando da sua presença em Itália (e que nos faz antever o tipo de 
actividade desenvolvida à frente de Santa Cruz de Coimbra78).  

Da compra de livros pela Badia79 ao pedido de supervisão na elaboração 
de obras solicitada por terceiros, em particular leigos, passando pela relação com 
reconhecidos livreiros (como Gasparo dei Libri, de Bolonha)80, os temas 
identificados revelam as mais variadas motivações e circunstâncias, chegando ao 
ponto da quase comicidade como podemos verificar na correspondência enviada 
de Pisa por Iacopo Lupi, abade de San Donnino, a D. Gomes, a 22 de Fevereiro 
de 1427, na qual se evoca o envio de cartas para a Badia juntamente com 
«narancia [laranjas] et libros»81. 

Sem margem para dúvida fica a ideia do livro como eixo de todo um 
amplo conjunto de relacionamentos e de influências mútuas, o qual, noutro 
patamar interpretativo, dá a ver a expressiva rede de solidariedades desenvolvida 
por Gomes Eanes ao longo da sua presença em solo itálico. Outra vertente de 
análise mostra ainda como todos estes casos expressam uma intensa circulação 
de objectos culturais, em particular livros, entre Portugal e a Itália. 

 

O caso dos livros de contabilidade 

Ainda que de natureza diversa e com propósitos outros, o cuidado posto 
nos livros de contas82, mais gerais ou especializados, por parte de D. Gomes é de 
alguma forma revelador da estima e do estatuto que atribuía a este objecto. Com 
efeito, também o sucesso do seu desempenho enquanto administrador temporal 
passou pela forma como lidou com o livro enquanto instrumento de gestão e 
meio para uma eficiente comunicação entre todas as áreas que compunham a 
vida quotidiana na Badia (“entradas”, “saídas”, “possessões”, “rendas”, o “corpo 
dos monges”, etc.). 

Do mesmo modo, nesta dimensão não já cultural e artística, podemos ver 
como a intenção reformista e a prossecução das propostas de mudança de Gomes 
																																																								
78 Sobre este tópico consulte-se S. A. Gomes, «D. Gomes Eanes e a Capela de Santo André…», cit., 
2002. 
79 Um exemplo modelar verifica-se na correspondência enviada por Giovanni de Boscoli a Gomes 
Eanes, com data de 12 de Outubro de 1437 (Badia 4, folio 213a, 214a): «The lawyer Giovanni de 
Boscoli answers the letter of enquiry of the abbot (who is residing at Le Campore) about two books for 
sale which the abbot claims he could not see due to Giovanni's absence. Those are part of a group of 
more than 80 volumes, the ones the abbot wants are bound together with others and Giovanni will not 
separate them to be sold apart.» Idem, ibidem, pp. 466-467. 
80 Idem, ibidem, pp. 375-376 (Badia 4, folio 219c, 220c). Acerca deste livreiro e respectiva actividade 
veja-se Giovanni Guidicini, Cose Notabili della Città di Bologna, Forni, Giuseppe Vitali, 1870, p. 179. 
81 Rita Costa-Gomes (ed.), A Portuguese Abbot In Renaissance Florence…, cit., 2017, pp. 143-144 
(Badia 4, folio 51c, 52c). 
82 Ou livros de escrituração económica, cuja organização assumia formas diversas. Para a Badia, 
Eduardo Nunes, que estudou o tema a fundo, propõe três categorias principais: Livros de Carácter Geral; 
Cadernos de Assunto Parcial; e Cadernos Pessoais. Consulte-se E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 
1963, pp. 176-242. 
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Eanes passavam por uma ligação tão profunda quanto íntima com o livro. 
Afinal, um mosteiro é um amplo complexo que articula diversas áreas de acção. 
Um organismo vivo, cujo governo para ser realmente eficaz deve integrar de 
forma harmoniosa os componentes preferenciais – como o eram para D. Gomes, 
a biblioteca, o universo artístico e tudo o que envolvia culturalmente o culto – 
com os restantes, que, não assumindo o mesmo protagonismo, não deixam 
contudo de ser importantes83. Não podemos esquecer que, em grande parte, o 
livro de contabilidade é também um livro de memória. 

Noutra perspectiva, sendo um mosteiro um centro de saber – que, nesse 
âmbito, desempenha funções como a cópia e a tradução de manuscritos, e 
também a missão de reunir num mesmo espaço o maior número possível de 
exemplares do objecto livro enquanto instrumento de conhecimento técnico e 
científico (medicina, por exemplo), formação e erudição –, a gestão cultural 
ocupava um lugar central na administração geral da instituição. Sem dúvida que 
a ascensão espiritual, enquanto fim último do mosteiro, passava também por 
aqui. 

Todas estas referências revelam, enfim, a centralidade do livro no 
percurso reformador de Gomes Eanes. Não sendo nunca de esquecer a 
importância que a “primazia” cultural assumia num cenário altamente 
competitivo como era a Itália política do século XV, seja ao nível laico, que tem 
na corte o espaço por excelência, seja no campo religioso, território por 
definição da cultura livresca, muito em particular os mosteiros. Verdade tanto 
maior tratando-se da Florença Quatrocentista. 

 

Outras faces da centralidade do livro no percurso do Abade de Florença 

Fortemente associada à reforma da Igreja no século XV, outra das mais 
sugestivas facetas da relação de D. Gomes com os livros, nomeadamente ao 
nível da circulação, reside nas relações de amizade que estabeleceu e alimentou 
com alguns dos fundadores de novos movimentos de observância. Gomes Eanes 
tinha, de facto, grandes e poderosos amigos, de que são bom exemplo Luis 
Barbo; Juan de Mella; o cubiculário D. Arsénio; o segundo homem da 
Congregação de S. Justina, D. Giovanni di Sicilia, abade de S. Paulo; Frei 
Beltramo de Correnti, abade da Congregação de Cervara; e Frei Lope de 
Olmedo, líder da Ordem dos Monges Eremitas de S. Jerónimo. Depois, a 
amizade com os três fundadores da congregação portuguesa de Villar de Frades, 
mais tarde chamada de S. João Evangelista e, vulgarmente, dos Lóios: mestre 
João Vicente, o pregador Martim Lourenço e o fidalgo Afonso Nogueira. 
Amigos com quem trocava conselhos, serviços, ajudas várias e, claro está, 
livros.  

																																																								
83 E. Nunes, Dom Frey Gomez..., cit., 1963, pp. 131-135 e 176-182. 
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Uma referência particular para aquela que é a maior amizade que 
fomentou em Itália: a estabelecida com o monge humanista Ambrogio 
Traversari, o Geral dos Camaldulenses. Uma amizade nascida da comunhão de 
ideais, que se alimentava e manifestava no círculo de amigos comuns, 
nomeadamente Cosimo de Medici. E também uma amizade nascida de 
visitações e comissões conjuntas, de empréstimos financeiros e, especialmente, 
do intercâmbio de livros – certamente decisivos na forma como estas duas 
figuras se influenciaram mutuamente no campo da ideologia e da acção. 

Sob outro prisma, desta feita associado ao tópico das missões e comissões, 
é incontornável o papel desempenhado por D. Gomes – através, 
designadamente, do livro – na fundação em Florença de um novo convento de 
monjas, destinado a crescer e alcançar a fama sob o nome de Le Murate (As 
Emparedadas). Com efeito, para além de ter actuado no sentido de lhes 
encontrar habitação e obter a aprovação de Eugénio IV, Gomes Eanes copiou-
lhes a regra, acompanhando-a de Constituições elaboradas a propósito também 
por ele.  

Um derradeiro apontamento para a acção formadora de D. Gomes, um dos 
mais emblemáticos reflexos do seu espírito renovador e da actividade reformista 
que desenvolveu.  

Dispersos por vários mosteiros e Ordens, sobretudo em Itália, mas 
também em Portugal, os seus discípulos levaram consigo os hábitos da 
observância e o fermento da reforma. Os frutos apareceram anos mais tarde, 
traduzidos na melhoria de alguns mosteiros camaldulenses, no movimento 
renovador da Congregação de S. Salvi dentro da Ordem de Valumbrosa, na 
florescente comunidade cisterciense de Séttimo, e, já em Portugal, na acção de 
Estêvão de Aguiar (?-1446) como abade do mosteiro de S. Maria de Alcobaça84. 

 

Frei Estêvão de Aguiar e o contributo da geração de Avis  

Vejamos mais em pormenor este último caso, na medida em que teve 
lugar no reino de Portugal, revelou-se comprovativo da profunda ligação da 
família régia às propostas reformadoras defendidas pelo Abade de Florença – 
ainda que de forma indirecta, pois trata-se da acção de um seu discípulo –, e, 
sobretudo, porque assumiu uma rara amplitude nos campos do livro e da cultura 
religiosa. 

Formador de reformadores, D. Gomes teve em Estêvão de Aguiar um 
discípulo de eleição, ao ponto de não ser possível dissociar as acções reformistas 
levadas a cabo por este último em Portugal do tempo que passou em Itália sob a 

																																																								
84 Frei Estêvão de Aguiar viveu durante cerca de seis anos em Itália, cinco dos quais na abadia de 
Florença, sob o governo abacial de D. Gomes Eanes, precisamente quando este realizava a reforma da 
organização monacal, o incremento cultural e literário e o aperfeiçoamento da administração temporal e 
espiritual.  
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alçada do seu mentor. A relação com o livro e com o texto escrito constitui, 
provavelmente, um dos melhores exemplos deste facto.  

Durante o governo abacial de Estêvão de Aguiar (1431-1446) verifica-se 
uma importante renovação nos domínios cultural e intelectual no seio da 
comunidade cisterciense de Alcobaça – iniciada, saliente-se, já em tempos da 
administração de D. João Eanes de Ornelas, abade de 1381 a 141485. Foram 
acções reformistas na linha do defendido por Gomes Eanes, o que não 
surpreende, pois, Estêvão de Aguiar não só comunga como participa 
activamente em toda a actividade reformadora promovida por D. Gomes em 
Florença. Neste ponto não podemos esquecer que Estêvão de Aguiar foi criado 
em casa da infanta D. Isabel, filha de D. João I (r.1385-1433) e futura duquesa 
da Borgonha, a quem serviu como escudeiro86. Foi, aliás, no ambiente da corte 
régia que estabeleceu os primeiros contactos com a formação humanista, onde a 
tradução de obras clássicas era ponto central, e as ideias reformistas, em 
particular ao nível da vertente cultural87. 

Compreende-se, assim, a renovação cultural que irá promover durante os 
15 anos do seu abaciado, a qual passou por estimular o trabalho de cópia e 
traslado de códices latinos no scriptorium88. Com efeito, como nos confirmam os 
inventários de Alcobaça – que permitem deduzir uma vitalidade quer em relação 
à produção, cópia e traslado para português de antigos códices latino-cristãos, 

																																																								
85 O apoio militar, eclesiástico e diplomático que concedeu a D. João I, que como mestre da Ordem de 
São Bento de Avis era também ele um membro da Ordem de Cister, resultou no incondicional apoio 
futuro por parte do monarca para com a Abadia de Alcobaça, restituindo-lhe direitos que alguns dos seus 
antecessores no trono haviam procurado sonegar. 
86 Já antes de casar com Filipe III de Borgonha, dito Filipe, o Bom (1396-1467), a infanta D. Isabel 
desenvolvia uma importante acção reformadora expressa no apoio às tentativas de introdução da 
observância beneditina em Portugal, à época promovidas precisamente pelo abade D. Gomes de 
Florença e pelos seus discípulos. Uma vez na Borgonha, D. Isabel promoveu as propostas dos 
movimentos reformistas oriundos do Norte da Europa (muito ligados à Devotio Moderna) e que 
defendiam novas correntes de espiritualidade pautadas pela observância. A sua religiosidade era 
determinada por estas correntes que visavam a dimensão clerical, mas também a laical. Ao nível 
cultural, especificamente, a actividade da nova duquesa destacou-se no apoio à tradução de textos 
antigos de matriz religiosa, assim como ao intercâmbio entre as cortes de Portugal e da Borgonha, 
nomeadamente através da introdução de obras provenientes da Corte portuguesa na Borgonha (de que é 
exemplo o Leal Conselheiro) e, ao invés, à difusão no reino de origem dos escritos de autores do além-
Pirenéus (como o Livro das Três Virtudes, da poetisa e filósofa italiana Cristina de Pisano [1363-c. 
1430], que viveu em França durante a primeira metade do século XIV). Consulte-se Monique Sommé, 
Isabelle de Portugal, Duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au XVe siècle, Lille, Presses 
Universitaires du Septentrion, 1998, pp. 451-478. O capítulo 16 desta obra, intitulado «A fé e as obras», 
é fundamental para o estudo sobre o apoio dado por D. Isabel à reforma das ordens religiosas. Veja-se 
igualmente Carlos Roma Fernandes, O Scriptorium de Alcobaça no tempo de D. Frei Estevão de Aguiar 
(1431-1446), Tese de Licenciatura, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1970. 
87 Sobre este tema veja-se João Gouveia Monteiro, «Orientações da cultura da corte na primeira metade do 
século XV (a literatura dos Príncipes de Avis)», in Vértice, 2ª série, nº 5, Agosto de 1988, Lisboa, pp. 89-103. 
88 Sobre o scriptorium de Alcobaça durante o abaciado de Frei Estêvão de Aguiar consulte-se Aires A. 
Nascimento, «A tradução portuguesa da Vita Christi de Ludolfo da Saxónia: obra de príncipes em “serviço de 
Nosso Senhor e proveito comum"», in Didaskalia, 29, 1999, pp. 563-587; Catarina Fernandes Barreira, «A 
iluminura portuguesa no século XV e o missal alcobacense 459», in L. U. Afonso e P. M. Pinto (Org.), O livro 
e as interações culturais judaico-cristãs em Portugal no final da Idade Média, Lisboa, Cátedra de Estudos 
Sefarditas Alberto Benveniste, Faculdade Letras Universidade Lisboa 2014, pp. 161-190. 
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quer relativamente à diversidade de leitura –, a faceta reformista de Estêvão de 
Aguiar sobressai, em particular, na esfera cultural89. 

Exemplos maiores da actividade vivida pelo scriptorium alcobacense 
neste período, em termos da tradução para o vernáculo, são o Livro dos Usos da 
Ordem de Cister (1444); as primeira, segunda e quarta partes da Vita Christi de 
Ludolfo de Saxónia (1445-46); os Costumes, definições, visitações e estatutos da 
Ordem de Cister (1439-40); O segundo livro que fala de todo o feito e de 
todalas vidas e das paixões dos apóstolos (1442-43); e o Livro das Colações dos 
Santos Padres do Egipto, por João Cassiano (1431-46). De realçar igualmente a 
cópia em latim do Colectário Ad Tertiam (1442), segundo o antigo rito 
cisterciense. 

Não é que a livraria de Alcobaça não estivesse bem apetrechada de obras 
para o culto. A questão estava em que dadas as limitações dos monges 
relativamente ao latim, havia que promover o treslado para português. Isto sem 
falar dos fracos recursos culturais dos leigos. 

Comum a todas estas obras, o que reflecte bem o espírito e as 
preocupações de Estêvão de Aguiar, é a matriz ascética, litúrgica e hagiográfica. 
Não ficam dúvidas sobre o tipo de vida que o Abade desejava para os seus 
monges: intensa oração, meditação e ascensão espiritual, sempre acompanhada 
pela prática sincera da piedade, da devoção e da vida contemplativa. Espelho da 
inquietação do Abade é a tradução do códice Costumes, definições, visitações e 
estatutos da ordem de Cister, o qual doravante permitia à comunidade religiosa 
do convento o conhecimento efectivo das regras fundamentais que guiavam a 
existência conventual. 

Neste ponto é forçoso evocar o contributo dos monges Frei Nicolau Vieira 
e Frei Bernardo de Alcobaça, fiéis concretizadores das disposições culturais do 
abade. 

Tudo isto está de acordo com os ventos de mudança religiosa promovidos 
pelo movimento reformista da Devotio Moderna, iniciado nos finais do século 
XIV, em grande parte com Gerhard Groot (1340-1384). A partir de Deventer90, 
este humanista, teólogo e pregador holandês – fundador da Irmandade da Vida 
Comum – concebia a Igreja como uma instituição da qual todos os membros 
deviam ser muito bem instruídos, sobretudo aqueles que actuavam junto das 
populações. Ao mesmo tempo, antecipando a Reforma dos inícios de 
Quinhentos, era um fervoroso adepto da democratização da cultura religiosa e da 
espiritualidade, a qual em sua opinião passava pela tradução dos textos 

																																																								
89 Veja-se Carlos Roma Fernandes, O Scriptorium de Alcobaça…, cit., 1970; Esperança Maria da Cruz 
Marreiros Cardeira, Contributo para o estudo da norma ortográfica no Scriptorium de Alcobaça (1431-
1446), Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica apresentadas à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 1990.  
90 Cidade da região de Salland, na província holandesa de Overijssel. 

31



religiosos para o vernáculo. A mensagem de Groot consistia em que a população 
deveria ter a possibilidade de aceder à mensagem sagrada e, consequentemente, 
de sentir e decidir por si mesma91.  

Devemos juntar a este cenário como factor impulsionador a já referida 
disposição da corte régia portuguesa para o espírito reformista, o qual era 
partilhado pela cúpula de Alcobaça. Efectivamente, na corte de Avis promovia-
se com fervor e devoção o gosto pelo livro, bem como uma intensa vida literária 
orientada em particular no sentido das traduções para vernáculo de obras de 
autores latinos92 – trata-se do fenómeno que se convencionou denominar como 
“cultura dos príncipes de Avis”. Verifica-se, pois, uma clara sintonia entre a 
Coroa e Santa Maria de Alcobaça. Uma sintonia pautada pelo humanismo, a 
dinamização da cultura do livro (todas as figuras de Avis aspiravam a criar 
bibliotecas significativas), a moralidade e a sincera religiosidade. Daí a 
importância atribuída, por um lado, ao retorno à cultura antiga de raiz latino-
cristã; e, por outro, ao tornar acessível a todos, leigos e religiosos, através do 
vernáculo, a ideologia vigente. 

É um cunho distintivo da dinastia de Avis a promoção de um ambiente 
marcado por interesses culturais. Um propósito que decorreu em paralelo com o 
fomentar da recuperação das comunidades monásticas enquanto principais 
agentes de produção e circulação de obras manuscritas e de preservação de 
repositórios livrescos93. O objectivo final consistia em responder às “novas” 
necessidades que uma vida renovada do ponto de vista espiritual e cultural 
implicavam. Alcobaça, neste quadro, representou uma autêntica “jóia da coroa”.  

A corte consistia numa plataforma giratória frequentada por autores, 
tradutores e os mais diversos agentes defensores e promotores das ideias 
reformistas, desde logo o próprio rei, a rainha e os infantes (em especial D. 
Duarte, D. Pedro e D. Isabel94). Era um ponto de encontro e difusão. Do seu seio 
irradiava uma mensagem, que devia, afinal, circular por todo o reino, estendendo 

																																																								
91 Cf. Carlos Roma Fernandes, O Scriptorium de Alcobaça…, cit., 1990.  
92 Cf. Flávio Antônio Fernandes Reis, «No Leal Conselheiro de D. Duarte: conselhos sobre a maneira de 
“tirar em linguagem” textos latinos em língua vulgar portuguesa quatrocentista», in Aletria, Belo 
Horizonte, v.25, n.3, pp. 225-242, 2015; J. G. Monteiro, «Orientações da cultura da corte…», cit., 1988, 
pp. 89-103. 
93 Acerca da importância das bibliotecas monásticas consulte-se Guglielmo Cavallo, «Les bibliothèques 
monastiques et la transmission des textes en Occident», in Luce Giard et Christian Jacob (dir.), Des 
Alexandries I. Du Livre au Texte, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2001, pp. 263-274. 
94 Consulte-se as reflexões de Hanno Wijsman sobre a cultura livresca e a actividade mecenática de D. 
Isabel, de que é expressão maior a seguinte afirmação do investigador: «Isabella was an independente 
woman, politically and religiously engaged. A cultural revival at the Burgundian Court in the early 
fourteen-thirties may have been largely due to her presence.» Hanno Wijsman, Luxury Bound. Illustrated 
Manuscript Production and Noble and Princely Book Ownership in the Burgundian Netherlands (1400-
1550), Turnhout, Brepols, 2010, p. 187. Vejam-se, sobretudo, as páginas 177-187 desta obra. Igualmente 
fundamental para o estudo do perfil cultural de D. Isabel é o texto de Cécile Van Hoorebeeck, Livres et 
lectures des fonctionnaires des ducs de Bourgogne (ca 1420-1520), Turnhout, Brepols, 2014. 
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os seus tentáculos ao universo leigo e clerical, muito em particular ao mundo 
conventual95. 

No prólogo da crónica de D. João I, Fernão Lopes traça com rigor o perfil 
deste panorama: «Elle [D. João I] fez a gramdes leterados tirar em linguagem os 
auamgelhos e autos dos apostolos e epistollas de Sam Paulo e outros spirituais 
liuros dos santos, por tall que aquelles que os ouuissem fossem mais deuotos 
açerca da lley de Deus.»96 

 

Elementos para uma tentativa de síntese 

Durante todo o século XV, a monarquia portuguesa vive um aceso 
confronto com o clero nacional. Deste cenário não se pode dissociar as intenções 
reformistas da coroa relativamente à vida religiosa do reino97. É convicto o 
empenho régio em renovar e alterar o problemático quadro então vigente, como, 
aliás, podemos verificar no Leal Conselheiro, onde D. Duarte preconiza a acção 
reformadora a partir de uma perspectiva essencialmente espiritual, ou seja, de 
renovação interior dos fiéis cristãos, leigos e clérigos.  

Como podemos verificar pela atitude reformista de D. João I, do príncipe 
(e depois rei) D. Duarte e do infante D. Pedro, a nova dinastia reclama para si a 
“obrigação” da boa condução espiritual dos crentes e, saliente-se, dos próprios 
clérigos98. Aparentemente estamos perante um quadro contraditório, pois, se por 
um lado, a coroa desenvolve medidas legislativags desenvolvidas para restringir 

																																																								
95 De alguma forma, a obra de D. João I e dos príncipes de Avis vem operar um entrecruzamento no 
mundo tardo-medieval (com repercussões não apenas em território português) entre a cultura clerical 
produzida em meio monástico, dominante durante séculos, e uma ascendente cultura laica localizada 
sobretudo num meio social bem definido: a corte régia. Processo que tem por pano de fundo a influência 
trazida pelos movimentos religiosos reformistas dos séculos XIV-XV oriundos da Europa Além-
Pirenéus. Dito de outra forma, a religiosidade, a observância e a reforma surgem como conceitos-chave 
em todo este processo de renovação do quadro cultural português. Acerca do papel desempenhado pela 
corte de Avis na elevação da “corte régia” enquanto centro (laico) produtor e difusor de modelos 
culturais, nomeadamente de carácter reformista ao nível religioso, veja-se Ana Isabel Buescu, «Livros e 
livrarias de reis e de príncipes entre os séculos XV e XVI. Algumas notas», in Na Corte dos Reis de 
Portugal. Saberes, ritos e memórias, Lisboa, 2011, pp. 53-81.  
96 Fernão Lopes, Primeira parte da crónica de D. João I, Anselmo Braamcamp Freire (ed.), Lisboa, 
Arquivo Histórico Português, 1915, p. 115. 
97 Acerca da natureza e do alcance deste conflito entre o poder régio e a Igreja consulte-se José Marques, 
«Relações entre a Igreja e o Estado em Portugal no século XV», in Revista da Faculdade de Letras. 
Historia, Nº 11, (1994), pp. 137-172; Margarida Garcez Ventura, Igreja e poder no século XV. Dinastia 
de Avis e liberdades eclesiásticas (1383-1450), Lisboa, Colibri, 1997; Maria de Lurdes Rosa, As Almas 
Herdeiras. Fundação de Capelas Fúnebres e Afirmação da Alma como Sujeito de Direito (Portugal, 
1400-1521), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2012 [em particular a Introdução e a 3ª parte, 
dedicada à reforma no Portugal Quatrocentista]. 
98 Cf. José Marques, A Arquidiocese de Braga no século XV, Lisboa, INCM, 1988; José Sebastião da 
Silva Dias, Correntes de sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII), 2 vols., Coimbra, 
Instituto de Estudos Filosóficos, 1960. 
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as liberdades eclesiásticas99, por outro, investe em iniciativas cujo propósito 
último é a correcção da Igreja e dos seus membros (o que, em última análise, 
significa reconhecer a superior importância do universo eclesiástico, nos mais 
diversos níveis, para os destinos do reino). 

Em todo este processo, que na essência visa o regresso à pureza e 
simplicidade das origens100, sobressai ao nível da cultura religiosa uma atenção 
especial dada ao livro enquanto instrumento basilar, por um lado, para o 
desenvolvimento espiritual e teológico, e, por outro, para a difusão da cultura 
humanística e literária.  

É, pois, com este pano de fundo que devemos considerar a afeição e a 
preferência da família régia por D. Gomes, enquanto elemento reformador e 
zeloso adepto de uma espiritualidade observante101. Uma preferência associada 
ao gosto do Abade de Florença pelo livro e ao carácter prioritário que o mesmo 
empresta a este objecto, assim como à arte e à cultura enquanto ferramentas 
reformistas. A sustentar, em termos práticos, esta escolha sobressai a vigorosa e 
decisiva renovação levada a cabo no seio da comunidade beneditina de Santa 
Maria de Florença durante o seu governo abacial, em particular ao nível cultural 
e intelectual. 

Em última análise, a predilecção dos primeiros monarcas de Avis por 
Gomes Eanes indicia uma interligação profunda entre os poderes religioso e 
régio no sentido de fazer avançar um processo reformista para a Igreja 
portuguesa no século XV102, tal como, de alguma forma, vem anunciado na 
denominada Carta de Bruges, enviada em 1426 pelo Infante D. Pedro, 1º Duque 
de Coimbra, ao irmão, o então ainda príncipe, D. Duarte, e onde é proposta a 
reforma do ensino, nomeadamente ao nível religioso. 

																																																								
99 Veja-se a promulgação das “leis jacobinas” em Dezembro de 1419, que tanto descontentaram a 
clerezia nacional. Trata-se de um momento marcante nas relações entre a coroa e a Igreja portuguesa, 
que a partir daqui tornaram-se tensas. Consulte-se António Domingues de Sousa Costa, “Leis 
atentatórias das liberdades eclesiásticas e o Papa Martinho V contrário aos concílios gerais”, in Studia 
historico-ecclesiastica. Festgabe für Prof. Luchesius G. Spätling O. F. M., Roma, Pontifício Ateneu 
“Antonianum”, 1977, pp. 505-591; José Marques, “Legislação e prática judicial como fonte de tensões 
entre D. João I e a Igreja”, in Revista de História, X (1990), pp. 37-45; M. G. Ventura, Igreja e poder no 
século XV…, cit., 1997, pp. 95-107. 
100 Em termos culturais significa o estudo de carácter humanista dos clássicos e dos padres latinos e 
gregos. 
101 Dois factores justificam a escolha de D. Gomes Eanes para as tarefas de reforma em Portugal então 
desejadas pela coroa: em primeiro lugar, o seu espírito reformador traduzido na reforma do mosteiro de 
Sta. Maria de Florença e de outras comunidades regulares italianas; depois, as solidariedades mantidas 
com a Coroa e o seu papel enquanto pessoa-recurso para fazer avançar os assuntos portugueses ao nível 
da Cúria. Não devemos esquecer que D. Gomes Eanes movia-se com facilidade entre a Cúria papal e as 
cortes cardinalícias, abaciais, régia e principescas. Pertenceu mesmo ao círculo privado de Eugénio IV, 
aquando da fuga deste para Florença.  
102 Quer D. Duarte, quer, por exemplo, a infanta D. Isabel constituem excelentes exemplos da associação 
de D. Gomes a poderosas figuras laicas na prossecução dos seus intentos reformistas. Para além das 
benesses obtidas pelo rei português do papa Eugénio IV graças à intervenção do Abade de Florença, 
vários são os exemplos de intercâmbios entre a corte e o reformador luso.	

34



Uma derradeira palavra para salientar que a acção reformadora (ou, se se 
preferir, pré-reformadora) de D. Gomes e Frei Estêvão de Aguiar constituem, no 
seu todo, mais uma prova de que o Concílio de Trento consagra algo que 
começou muito antes, independentemente de ser de forma espartilhada e 
alimentada por iniciativas na sua maioria isoladas. Dito de outra forma, o 
percurso, nomeadamente cultural, de ambas estas figuras mostra como, em 
vários aspectos, Trento foi um ponto de chegada e não exclusivamente um ponto 
de partida. 
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L’Oriente portoghese in Italia (secc. XVI-XVII) nelle 
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Carlo Pelliccia 

Università degli Studi della Tuscia - Viterbo 
 
  

Premessa 

Una delle caratteristiche peculiari, identificative e fondanti della 
Compagnia di Gesù, sin dagli inizi della sua istituzione, è la realizzazione di un 
sistema di scrittura e di comunicazione in grado di divenire non solo uno 
strumento di governo di carattere burocratico e amministrativo, ma anche una 
modalità per creare conoscenza, unione e dialogo tra gli stessi membri 
dell’Ordine. Il fondatore Ignazio di Loyola (1491-1556) nella Parte Ottava delle 
Costituzioni, intitolata Mezzi per unire con il proprio capo e tra loro i soggetti 
sparsi per il mondo, al Capitolo I, Sussidi per l’unione degli animi, precisamente 
ai paragrafi 673-676, si sofferma a considerare «la corrispondenza epistolare tra 
sudditi e superiori»1, esplicitando le indicazioni necessarie per far sì «che in ogni 
luogo si sia informati degli altri per consolazione ed edificazione vicendevole 
nel Signor nostro»2.  

																																																								
1 Costituzioni della Compagnia di Gesù annotate dalla Congregazione generale 34a. Norme 
complementari approvate dalla medesima Congregazione, Roma, Edizioni AdP, 1995, p. 216.  
2 Ivi, p. 217. Robert Danieluk scrive: «Sant’Ignazio e i suoi successori elaborarono, a tal proposito, un 
preciso sistema di corrispondenza ufficiale fra i gesuiti e i loro superiori, sia a livello locale – tra i 
religiosi e i loro superiori locali e provinciali – sia a livello centrale – tra le province e il superiore 
generale della Compagnia. Robert Danieluk, S.J., Archivum Romanum Societatis Iesu: un luogo 
privilegiato per lo studio dell’attività evangelizzatrice dei gesuiti, in «Archiva Ecclesiae», 2010-12, v. 
53-55, p. 222.  
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Luce Giard, nella sua introduzione alla sezione Lettres et instructions del 
volume Ignace de Loyola: Écrits, afferma:  

 
Comme on a pu le dire, la correspondance est en quelque sorte la liturgie 
célébrée par les jésuites; et il est logique que le fondateur ne ménage pas 
ses efforts et ses indications pour organiser du mieux possible cette 
liturgie-là, pour faire comprendre sa signification, pour apprendre à 
chacun comment procéder, sans s’embarrasser de détails superflus, mais 
sans négliger l’essential, en consacrant le temps nécessaire à cette tâche 
indispensable, quelGle que soit l’abondance des occupations3.  

 
Al fine di comporre le regole fondamentali della scrittura epistolare, 

Ignazio convoca a Roma, nel 1547, Juan Alfonso de Polanco (1517-1576)4, un 
gesuita spagnolo, entrato nella Compagnia nel 1541 in seguito a un corso di 
Esercizi spirituali, il quale assume l’incarico di suo segretario5. La loro 
collaborazione conduce alla stesura di tali principi, i quali sono sintetizzati in 
una ratio scribendi e successivamente inseriti nelle Costituzioni, pubblicate in 
latino, nel 1558, presso la stamperia del Collegio romano6.  
 
Le litterae annuae: redazione, compilazione e diffusione 

Prendendo in esame alcuni studi recenti sull’argomento, si cercano di 
chiarire le forme principali di tale «correspondencia»7 che hanno coinvolto e 
interessato numerosi componenti della Compagnia, focalizzando tuttavia 
l’attenzione sulle litterae annuae8: tema centrale di questo contributo.  

																																																								
3 Luce Giard, Introduction. Lettres et instructions, in Maurice Giuliani, S.J. (éd.), Ignace de Loyola: 
Écrits, Paris, Desclée de Brouwer, 1991, pp. 621-622.  
4 In realtà il compito di Polanco è stato ben più complesso, difatti Ignazio fu aiutato enormemente dal 
suo segretario nel lavoro di composizione delle Costituzioni.  
5 Cfr. Georg Schurhammer, S.J., Die Anfänge des Römischen Archivs der Gesellschaft Jesu (1538-
1548), in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 1943, n. 1-2, v. 12, pp. 89-118. Polanco manterrà 
l’incarico di segretario per oltre ventisei anni (fino al 1573), coprendo anche il generalato di Diego 
Laínez (1512-1565) e Francisco Borgia (1510-1572).  
6 L’anno successivo sono editate le Dichiarazioni, che in seguito saranno accorpate alle Costituzioni 
nell’edizione del 1570.  
7 Questo è il titolo della voce, scritta da Georges Bottereau, relativa al sistema di scrittura e 
comunicazione presente nel Diccionario histórico de la Compañía de Jesús biográfico-temático, I, 
O’Neill Charles E. S.J. – Domínguez Joaquín M.a S.J. (orgs.), Roma-Madrid, Institutum Historicum SJ-
Universidad Pontificia Comillas, 2001, p. 965.  
8 Cfr. Markus Friedrich, Circulating and Compiling the Litterae Annuae. Towards a History of the Jesuit 
System of Communication, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 2008, n. 153, v. 77, pp. 3-39; Jörg 
Zech, Die Litterae Annuae der Jesuiten. Berichterstattung und Geschichtsschreibung in der alten 
Gesellschaft Jesu, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 2008, n. 153, v. 77, pp. 41-61; Annick 
Delfosse, La correspondance jésuite: communication, union et mémoire. Les enjeux de la Formula 
Scribendi, in «Revue d'Histoire Ecclésiastique», 2009, n. 1, v. 104, pp. 71-113; Ead., Les Litterae 
annuae de la Compagnie de Jésus entre compte rendu factuel et construction identitaire: l’exemple de 
Bruxelles, in Alain Deneef – Xavier Rousseaux (éds.), Quatre siècles de présence jésuite à Bruxelles, 
Bruxelles, Prosopon, 2012, pp. 215-234.  
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Secondo le direttive di Ignazio, i gesuiti delle diverse case o dei collegi, 
all’inizio di ogni quadrimestre (gennaio, maggio e settembre) devono inviare a 
Roma una lettera nella lingua parlata dalla provincia e un’altra dello stesso 
tenore scritta in latino, contenente episodi e avvenimenti edificanti. In seguito 
alla repentina crescita del numero dei religiosi e, quindi, delle missioni loro 
affidate nei vari continenti (Indie Orientali e Occidentali), il successore Laínez, 
in una epistola del 30 novembre 1564, annuncia l’impossibilità di continuare il 
sistema di comunicazione indicato dal fondatore e propone di ridurre la 
frequenza della corrispondenza, dando vita a un primo cambiamento: dalle 
litterae quadrimestres si passa alle litterae semestres, scritte due volte all’anno 
(gennaio e settembre) indirizzate al provinciale, il quale ne redige una a sua 
volta, divisa in capitoli o paragrafi per quante sono le residenze della provincia, 
e spedirà al preposito generale in diverse copie. Tuttavia, questo mutamento ha 
breve durata; difatti, la seconda Congregazione generale, convocata nel 1565, 
propone la stesura di una Formula scribendi, nella quale si decide che tali 
relazioni devono essere mandate, sempre al generale, una volta all’anno, dando 
così inizio alla redazione delle litterae annuae (De Litteris Annuis, n. 26-31)9. 
Francesco Borgia, eletto terzo preposito generale proprio nel 1565, spedisce a 
tutti i provinciali questo documento, che sarà ulteriormente rivisto e corretto 
dalla terza Congregazione generale riunitasi nel 1573, specie per quanto 
concerne la stesura e la circolazione delle litterae annuae. Infatti, in questa 
occasione, è istituita una commissione, formata per la maggior parte da gesuiti 
spagnoli e, guidata dal preposito Everardo Mercuriano (1514-1580), il quale, in 
seguito (1578), invia a tutte le province un nuovo protocollo di scrittura, dove è 
indicato dettagliatamente il modo di procedere alla compilazione e all’invio 
della corrispondenza ufficiale. Queste disposizioni entrano in vigore nel 1580, 
poiché inserite nella nuova edizione delle Regulae Societatis Iesu, edita sempre a 
Roma presso il Collegio romano. L’anno seguente, durante la quarta 
Congregazione generale, si assiste a ulteriori decisioni, come la pubblicazione di 
una centrale e unificata littera annua per l’intera Compagnia, e, così, due anni 
dopo, nel 1583, è presentata la prima edizione di tali resoconti relativi al 1581 a 
opera di Giovanni Antonio Valtrino (Valtrini, 1556-1601), professore di 
discipline umanistiche e sacra scrittura presso il medesimo Collegio. Nel 1584, 
invece, sono date alla stampa le litterae del 158210. Inoltre, sempre in sintonia 
con gli orientamenti di Mercuriano, si raccomanda «de faire une traduction des 
lettres annuelles afin qu’elles soient accessibles aux fréres coadjuteurs qui ne 
connaissaient pas le latin»11. 
																																																								
9 Cfr. Institutum Societatis Iesu, volumen tertium: Regulae, Ratio Studiorum, Ordinationes, 
Instructiones, Industriae, Exercitia, Directorium, Florentiae, Ex Tipographia a SS. Conceptione, 1893, 
pp. 43-45. 
10 Cfr. Jean Goestouwers, S.J., La vie de S. Stanislas Kostka par le P. Jean-Antoine Valtrino, in 
«Archivum Historicum Societatis Iesu», 1932, n. 2, v. 1, p. 255.  
11 Robert Danieluk, S.J., «Ob communem fructum et consolationem»: la genèse et les enjeux de 
l’historiographie de la Compagnie de Jésus, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 2006, n. 149, v. 
75, p. 52. 
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Nel 1594, a conclusione della quinta Congregazione generale, Claudio 
Acquaviva (1543-1615) compone una Instructio pro Annuis Litteris Societatis 
dedicata esclusivamente alla denominazione litterae annuae, nella quale delinea 
alcuni punti già definiti dai suoi predecessori e inserisce elementi nuovi, che 
possono servire al bene della Compagnia, nello spirito di condivisione e 
comunione. Un esempio emblematico è l’introduzione, alla fine di ogni 
paragrafo, dell’Elogia defunctorum, ove è comunicata l’identità dei gesuiti 
deceduti e sono presentate alcune notizie circa la loro nazionalità, la vita 
religiosa, nonché l’impegno missionario e le attività di apostolato svolte (una 
sorta di breve necrologio)12.  

Ritornando a considerare la pubblicazione delle litterae annuae è 
doveroso fornire qualche dato a riguardo: 

 

Entre tanto, las Cartas Anuas se habían empezado a publicar, El P. 
Acquaviva hizo imprimir en 16 volúmenes en 12° las correspondientes a 
los años 1581-1599. Después de un período de suspensión, el P. 
Vitelleschi, animado per la séptima Congregación general (1615), 
imprimió las de los años 1600-1614. Por mucho tiempo estuvo de nuevo 
interrumpida la publicación. El P. Nickel (1652-1664) quiso reanudarla; 
pero tropezó con graves inconvenientes. No logró imprimir más que seis 
volúmenes con las Cartas de 1650-1654. Quedaron, pues, inéditas, las 
Cartas del periódo 1615-1649, y las posteriores a 165413.  

 
In totale si registra, quindi, una pubblicazione di 36 volumetti, molti 

ristampati in numerose edizioni e tradotti in diverse lingue europee14 (una 
strategia di divulgazione e circolazione). Un esempio è la littera annua del 
Giappone del 1601, scritta da Francesco Pasio (1554-1612), della quale si 
annoverano tre edizioni in lingua italiana: a Roma nel 1603, a Milano e Venezia 
nel 1604 e un’altra in latino presentata in Germania nello stesso anno15. Un altro 
esempio è per la Copia d’una lettera annua scritta dal Giappone Nel M.D.XCV. 
Al R. P. Claudio Acquaviva Generale della Compagnia di Giesù et dalla 
Portoghese nella lingua Italiana tradotta dal P. Gasparo Spitilli di Campli, 
della Compagnia medesima, pubblicata a Roma appresso Luigi Zannetti nel 
1598, scritta da Luís Fróis (1532-1597) e tradotta, come è indicato sul 
frontespizio, da Gaspare Spitilli (1561-1640), archivista e segretario del 

																																																								
12 Cfr. J. Zech, Die Litterae Annuae der Jesuiten, op. cit., p. 47. 
13 Antonio M. De Aldama, Unir a los repartidos: Comentario a la octava parte de los Constituciones de 
la Compañía de Jesús, Roma, Centrum Ignatianum, 1976, p. 88.  
14 Cfr. Robert Danieluk S.J., Michał Boym, Andrzej Rudomina and Jan Smogulecki – Three Seventeenth-
Century Missionaries in China: A Selection of Documents from the Roman Jesuit Archives, in 
«Monumenta Serica» (Venturing into Magna Cathay), 2011, n. 59, here, pp. 417-443. 
15 Carlos Sommervogel, Pasio, François, in Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, VI, Bruxelles-
Paris, Oscar Schepens-Alphonse Picard, 1895, col. 328. 
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preposito generale16. Di quest’ultimo si registra anche la traduzione dallo 
spagnolo della copia di due litterae annuae relative al 1589 e al 1590: una 
redatta da Alessandro Valignano (1539-1606) e l’altra da Fróis, entrambe edite a 
Roma (presso il medesimo editore) nel 1593 e altri simili contributi.  

Diversi studiosi sostengono che tali relazioni sono sottoposte a un sistema 
di riscrittura e manipolazione, a un processo di revisione e limatura, che 
allontana questi testi dalla forma originale. Ciò accade in particolare per le 
edizioni destinate a un pubblico di lettori esterno alla stessa Compagnia, amici e 
benefattori o coloro che erano semplicemente interessati e incuriositi ad 
assimilare informazioni da paesi lontani. L’archivista belga Edmond Lamalle si 
chiede:  
 

Salutate prima con fervore, perché dispensavano da un immane lavoro di 
trascrizione e si presentavano, per di più, in un latino ben forbito, queste 
lettere furono presto oggetto di vive contestazioni nello stesso Ordine. 
Frutto, nella loro brevità, di selezioni e condensazioni successive che 
indurivano i tratti, spingendoli nel senso d’un vero trionfalismo, che cosa 
conservavano della verità primitiva?17  

 
È per questo motivo che Roberto Bellarmino (1542-1621), creato 

cardinale nel 1599, scrive, alla fine del 1593, durante la quinta Congregazione 
generale, un documento intitolato De literis annuis, nel quale esprime, in modo 
sferzante, perplessità e dubbi circa il contenuto e la finalità di questi documenti: 
«nullius fere sunt utilitatis, cum sola fere contineant encomia»18.  

Tuttavia, tali relazioni, oltre a fornire notizie per i gesuiti e per gli altri su 
ciò che accade in questi paesi, tentano di presentare l’immagine di un mondo, di 
risvegliare la curiosità e colorire di umanità un’informazione asettica altrimenti 
poco fruibile, con una particolare attenzione all’effetto edificante che le lettere 
devono produrre19, proprio come è comunicato nella missiva redatta da Polanco 
il 18 dicembre 1552:  

																																																								
16 Cfr. Carlos Sommervogel, Spitilli, Gaspar, in Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, VII, Bruxelles-
Paris, Oscar Schepens-Alphonse Picard, 1894, col. 1454. 
17 Edmund Lamalle, S.J., L’archivio di un grande Ordine religioso. L’Archivio generale della 
Compagnia di Gesù, in «Archiva Ecclesiae», 1981-82, n. 1, v. 24-25, pp. 111-112. Nella Positio Super 
Martyrio di Takayama Ukon Justus (1552-1615) si trova scritto: «The Annual Report, therefore, cannot 
be considered as a “primary source”, unless the letters of the individual missionaries in it are quoted 
literally. Rather, Annual Reports were only a reworking of primary sources. They were produced under 
the supervision and censorship of the Provincial superior. But the Provincial voucher for the truth of 
their contents by signing his name to them». Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Justi 
Takayama Ukon viri laici in odium fidei, uti fertur, interfecti († 3 februarii 1615). Positio Super 
Martyrio, Roma, Tipografia Nova Res, 2015, p. 302.   
18 ARSI, Instit. 186a, f. 248.  
19  Giulia Crescentini Anderlini, L’immagine dell’Oriente nelle lettere della Compagnia di Gesù (1573-
1583), Tesi di Dottorato in Iberistica, XIX ciclo, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, settore 
L-LIN/08, Bologna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Anno Accademico 2005/2006, p. 35.	
http://amsdottorato.unibo.it/506/1/Crescentini_Anderlini_Giulia_tesi.pdf [Consultato il 14 dicembre 2017].   
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Mittantur singulis annis litterae aedificantes, quarum unum exemplar sit 
latine, alterum lingua vernacula apte conscriptum. Si in India conscribi 
non possunt, in Lusitania componantur. Ne sint verbosae, sed rebus 
aedificantibus plenae. Sint breviores quam aliae annis praeteritis missae. 
Vitentur repetitiones, dicantur res maioris momenti. Duae tresve 
quadrimestres poterunt legi simul. Lingua latina sit pura, sine 
affectatione, sobria, matura, religiosa, aliena a iuvenili turba verborum. 
Singulis quadrimestribus mittatur Romam elenchus personarum et 
mutationum in Provincia20. 

 
Pare che questo aspetto sia stato considerato antecedentemente da 

Francesco Saverio (1506-1552) poco prima di giungere in Giappone il 15 agosto 
1549; difatti, secondo il pensiero di Michael Cooper, egli avrebbe affermato «the 
letters from the missions should contain matters of edification and that anything 
not conducive to that end should be omitted»21.  

Ciò è accennato anche nelle Obediências, un insieme di norme giuridiche 
e pastorali, che servono come linee guida per l’attività missionaria, scritte da 
Alessandro Valignano nel 1592 e revisionate da Francesco Pasio nel 1612, anno 
in cui è visitatore del Giappone e della Cina. Nel capitolo quattordicesimo (Do 
modo que os Padres hão de ter em escrever aos Superiores, e a outras pessoas, 
e em dar os pontos para a annua)22, che presenta alcune osservazioni e 
suggerimenti circa la stesura delle litterae annuae, vi è scritto: 
 

3° Todos os Padres que tuverem cargo de algua parte da Christandade, 
ora sejão Superiores das Casas e Residencias, ora subditos, terão him 
livro em que irão apontado as cousas de edificação que acontecerem e em 
Setembro as mandarão aos seus Reitores, os quaes de todas elas, e do 
mais que tiverem notado no seu livvro farão hum breve sumario por 
pontos, e dentro no dito mez o mandarão ao Padre Provincial ou ao 
Secretario da Provincia para se fazer a annua, guardando nisto que se 
contem na formula scribendi de literis annuis e o que acerca disto ordena 
a 5° Congregação23. 

 
Ma già in un documento del 1576, stilato probabilmente nel mese di aprile 

a Goa e rivolto ai superiori provinciali, formato da «13 puncta», Valignano 
ammonisce i confratelli, al numero 10, su come scrivere queste relazioni, sugli 

																																																								
20 Ioseph Wicki, S.I. (a cura di), Documenta Indica X (1575-1577), Romae, Apud «Monumenta 
Historica Soc. Iesu», 1968, p. 594. 
21 Michael Cooper, S.I., Rodriguez the Interpreter: An Early Jesuit in Japan and China, New York, 
Weatherhill, 1994 (1a ed. 1974), p. 164. 
22 López Gay sostiene che la prima Congregazione generale dedicò l’articolo XXXVI al tema «de litteris 
annuis», mentre Pasio nella sua revisione aggiunge il suddetto capitolo. Jesús López-Gay, S.I, El 
Catecumenado en la misión del Japón del s. XVI, Roma, Gregorian University Press, 1966, pp. 7-8.  
23 Biblioteca da Ajuda (BA), 49-IV-56, ff. 162v-163. Il documento è stato trascritto da Hélène Vu Thanh 
e pubblicato nel seguente volume: Devenir Japonais. La mission jésuite au Japon (1549-1614), Paris, 
PUPS, 2015. 
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argomenti da trattare e la struttura da rispettare, consigliando, inoltre, di evitare 
notizie poco certe, «ipérboles y exageracyones»24.  

L’edificazione, che tali lettere devono contenere, in quanto incitamento al 
bene, alla virtù e alla rettitudine, è proposta per tre finalità principali: la prima è 
quella di suscitare vocazioni alla vita religiosa e missionaria; infatti la 
documentazione, con i suoi racconti e descrizioni, deve infiammare il cuore dei 
giovani che popolano i collegi e le residenze gesuitiche. Non bisogna 
dimenticare che questi testi erano spesso proclamati nei refettori delle comunità, 
durante i pasti. La seconda è legata al sistema di propaganda dell’Ordine stesso, 
poiché attraverso la lettura delle litterae annuae è possibile conoscere gli eventi 
fondamentali della Compagnia, dei suoi membri e delle opere di apostolato che 
caratterizzano la loro azione evangelizzatrice. La terza finalità è strettamente 
connessa alla dimensione storica: la Società nasce nel contesto della 
Controriforma, periodo in cui la Chiesa cerca di combattere i promotori degli 
scismi e coloro che per vari motivi si sono separati da Roma. Allora la 
circolazione delle litterae annuae, specie quelle provenienti dai paesi lontani, 
serve a dimostrare non solo l’operato della milizia ignaziana, ma pure a far 
conoscere la fede giovane e al contempo fervorosa di queste popolazioni che, 
con spirito di dedizione e di sacrificio, abbracciano la “nuova religione”, in 
contrapposizione ad alcune realtà eretiche dell’Europa.  

Tutto ciò è stato ribadito da María de la Soledad Justo: 
  

En palabras de los contemporáneos esta correspondencia debía servir no 
sólo para informar sino para cosechar o pescar, en clara alusión al 
mensaje novotestamentario. La trascripción de las cartas y su posterior 
circulación, por lo tanto, tenían un objetivo bastante trasparente: la nueva 
orden debía promocionarse y los triunfos en la misión era un camino 
eficaz de propaganda. Y además debían estimularse a las nuevas 
vocaciones, por lo que la exaltación de los héroes del cristianismo 
luchando en tierras exóticas y peligrosas convocaba a una nueva épica 
que los jesuitas estaban dispuestos a liderar25.  

 

Infine, Antonio Cabezas nel volume El siglo Iberico del Japón afferma: 
«En otras palabras, no se escribían los errores y pecadillos de los 
misioneros»26, sostenendo, dunque, che le lettere prediligono la narrazione di 
eventi gloriosi, i successi e il trionfo del cattolicesimo, senza accennare 
minimamente a episodi di incomprensione, dissapori e rivalità o ancora 

																																																								
24 I. Wicki, S.I. (a cura di), Documenta Indica X, cit., p. 526. Il visitatore ritorna sul tema litterae annuae 
in una epistola rivolta a Mercuriano, redatta a Goa il 16 settembre 1577.  
25 María de la Soledad Justo, “Que no es todo para todos”. El deber de escribir en la Compañía de 
Jesús, in «Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval», 2013, v. 9, pp. 3-4.  
26 Antonio Cabezas, El siglo Ibérico del Japón: La presencia Hispano-Portuguesa en Japón (1543-
1643), Valladolid, Secretariado de publicaciones: Instituto de Estudios Japoneses, 1994, p. 170. 
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riferimenti a questioni di tipo privato, né tantomeno a problemi interni alla 
Compagnia27.  
 
 
Le litterae annuae dell’Oriente portoghese in Italia: circolazione e diffusione 
di saperi 

In questo paragrafo si tenta di analizzare le litterae annuae che descrivono 
alcuni “insediamenti” gesuitici dell’Oriente legati al Portogallo, in quanto 
missioni sostenute dalla corona portoghese in nome del sistema di privilegi 
accordato dalla Santa Sede al sovrano lusitano, noto come o padroado real. Tali 
pagine cercano, dunque, di mettere in luce le informazioni che si propagano in 
Italia nei secoli XVI e XVII, specie attraverso la divulgazione delle edizioni a 
stampa, mostrando così alcune realtà socio-culturali particolarmente nuove 
all’Europa, delle quali si cominciano a delineare i tratti e la fisionomia anche 
grazie alla diffusione e alla circolazione di codeste relazioni.  

Prima di entrare pienamente nel tema, si annota, mediante la citazione di	
António Lopes, l’arrivo dei gesuiti, molti dei quali di nazionalità lusitana, nelle 
missioni ultramarine legate al Portogallo: 

 

Chegam à Índia em 1542, à Molucas em 1546, ao Congo em 1547, ao 
Japão e ao Brasil em 1549, a Cantão em 1555, à Etiópia em 1557, a 
Angola e ao Monomotapa em 1560, a Macau em 1565, ao Grão-Mogol em 
1579, ao Império da China em 1583, ao Pegú e Bengala em 1598, a Cabo 
Verde e Guiné em 1604, ao Maranhão em 1607, a Madagascar em 1613, à 
Cochinchina em 1615, ao Camboja em 1616, ao Tibete em 1624, ao 
Tunquim e Sião em 1626, ao Laos em 164228. 

 
La prima e forse la più “sostanziosa” diffusione e circolazione di saperi 

presenti nelle litterae annuae è legata all’ambito religioso. Come è già stato 
anticipato questi resoconti si prefiggono lo scopo di presentare, descrivere e 
narrare lo status missionis ed è per questo che la maggior parte delle notizie, sia 
nelle edizioni a stampa, sia in quelle ancora manoscritte, riguardano gli eventi 
principali della missione della Compagnia, delle attività istituite e dei fedeli di 
cui si compone la chiesa locale. Questi testi hanno come incipit la descrizione 
dello stato del personale ovvero il numero di religiosi, padri e fratelli, che sono 

																																																								
27 Notizie del genere sono di solito inserite nella hijuela ovvero nella lettera aggiunta alla principale 
(istituita nel 1541), dove si comunicano informazioni di natura privata e quindi indirizzate 
esclusivamente al suo destinatario (il preposito generale). Cfr. John Correia-Afonso, Jesuit Letters and 
Indian History, Bombay, Indian Historical Research Institute, 1955, p. 3. 
28 António Lopes, História da Província Portuguesa da Companhia de Jesus (com especial incidência 
nas Províncias e Missões do Oriente), in A Companhia de Jesus e a missionação no Oriente. Actas do 
Colóquio Internacional promovido pela Fundação Oriente e pela Revista Brotéria, Lisboa, Brotéria-
Fundação Oriente, 2000, p. 38. 
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distribuiti nel territorio della provincia o della missione. Si mostrano due 
prototipi a riguardo. Il primo è la littera annua del 1581, riguardante la 
Provincia Brasiliensis29, che inizia nel seguente modo: 

 
Constat Brasiliae Provincia Societatis domiciliis octo, in quibus Socii 
centum triginta septem habitant in universum, In Bayacensi Collegio 
septuaginta quinq. In Collegio fluminis Ianuarii viginti, In Pornambucensi 
sexdecim, In Residentia S. Vincentii septem, In Residentia Piratiningensi 
quattuor, In Residentiis Spiritus Sancti, Portus Securi, et Ilhearum, in his 
singulis seni commorantur. E vita excessere tres. Ad Societatem quinque 
sunt aggregati30.  

 
Il secondo è littera annua del Collegio di Macao, «porto della Cina», del 

1617:  
 

Già l’anno passato si scrisse a V.P. il numero de soggetti di questo 
Collegio, che era di 92. cinquanta, e uno Sacerdoti, gli altri tutti fratelli  
Dieci de quali sono scholari Giaponesi, e uno Europeo tutti gli altri sono 
Coadiutori temporali. […] Si che di quei soggetti, che l’anno passato si 
ritrovavano in questo Collegio restano 8431.  

 
Questa documentazione è ricca di descrizioni relative alle processioni, 

talora svolte anche sulle navi, dove sono presenti un buon numero di portoghesi, 
a pellegrinaggi, alle solennità principali dell’anno liturgico (come il Natale, la 
Pasqua, il Corpus Domini), alle festività dei santi più venerati dalla chiesa o dei 
quali i missionari stranieri promuovono il culto e la devozione, ai miracoli della 
conversione, spesso di intere famiglie o di “pagani” che sul punto di morte 
chiedono di entrare a far parte della comunità cattolica, ricevendo il sacramento 
del battesimo, alla presenza di manufatti sacri, sia paramenti e libri di preghiere 
utili per le pratiche liturgico-sacramentali, sia la venerazione di reliquie viste 
come oggetti prodigiosi che possono guarire e convertire, combattere e 
distruggere le forze del maligno e portare sulla retta via coloro che si sono 
allontanati o smarriti.  

																																																								
29 Si considera in questa sede anche il Brasile, poiché in seguito al Tratado de Tordesilhas (7 giugno 
1494), questo lembo di terra rientra nell’area di pertinenza portoghese. Peraltro, nel 1549 approda a 
Bahia il gesuita lusitano Manuel da Nóbrega (1517-1570) e cinque confratelli, insieme al primo 
governatore Tomé de Souza (1503-1579). Yasuhiko Sano, Expansão do pensamento português do 
século XVI-XVII no Japão e no Brasil, in Homenagem a (e à revelia de) Agostinho da Silva, New 
Orleans, Tulane University, 1981, p. 202.   
30 Annuae Litterae Societatis Iesu Anni MDLXXXI. Ad patres et fratres eiusdem Societatis, Romae, In 
Collegio eiusdem Societatis, 1583, p. 105.  
31 Lettere annue del Giappone, China, Goa et Ethiopia. Scritte al M.R.P. Generale della Compagnia di 
Giesù. Da Padri dell’istessa Compagnia ne gli anni 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. Volgarizzati da P. 
Lorenzo delle Pozze della medesima Compagnia, Napoli, Per Lazaro Scoriggio, 1621, p. 373. 
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Nella littera annua della provincia di Goa del 1621, nel paragrafo 
Collegio di Bacciolo e di Mozambique, è riferita, con particolare gioia e 
splendore, la processione della solennità del Corpo e Sangue di Cristo:  
 

hà superata tutte le altre de gl’anni passati in danze, musiche e concerti di 
stromenti. Si è recitato da putti del paese, e da Neofiti un dialogo della 
santa Eucharistia con tanta pietà, e garbo, che quanti Portoghesi vi si 
trovarono restarono ammirati, e lodarono grandemente la Compagnia, 
che adducesse quella barbarie à saper far tanto in si breve tempo. È stata 
parimente lodata con uguale, se non maggiore sentimento la diligenza, e 
industria de’ nostri dall’Illustr. Monsignor Primate, quando ha veduto 
visitando le sue Chiese tanta mutatione di costumi, e tanta civiltà 
Christiana in gente si rozza, e inculta di sua natura, e quando ha sentito 
parlar si bene delle cose di Dio li putti di quel paese sì barbaro; 
applicando loro la profetia d’Isaia, et aperta erit lingua mutorum, e 
dicendola tutta fino al fine con le lagrime à gli occhi  per l’allegrezza che 
sentiva nel cuore. […] La divotione verso il Santissimo Sacramento si và 
ogni giorno avvanzando più: per ciò che si è ottenuto da Monsignore, che 
si possa fare ogni mese una processione solenne per confermar più la 
gente nella pietà: e già Si è dato principio in Marguno con grande spesa 
si; ma con più gran divotione32. 

   
Nella littera annua del Malabar sempre del 1621, nella sezione Collegio 

di Coccino, mentre l’autore descrive una processione svoltasi una domenica 
pomeriggio, alla quale prendono parte anche alcuni esponenti del mondo civile, 
ciascuno con il proprio carro abbellito per l’occasione, compone: «Si portavano 
otto belli Reliquiarii pieni di varie reliquie di Santi, e ben ornati».33  

La potenza della reliquia è capace di far allontanare gli spiriti del male, di 
liberare coloro che sono stati investiti dal demonio. Marcello Mastrilli (1603-
1637), gesuita di Nola, miracolato da Francesco Saverio nella notte del 3 
gennaio 1634 e «In cambio il prediletto del Santo aveva promesso di adempiere 
la volontà di Dio, di recarsi cioè in Giappone34 e operare conversioni»35, 
esorcizza una donna indemoniata ponendole al collo proprio la reliquia 
dell’“Apostolo delle Indie”36.  

																																																								
32 Lettere annue d’Etiopia, Malabar, Brasil, e Goa. Dell’Anno 1620 fin’al 1624. Al Molto Rever. In 
Christo P. Mutio Vitelleschi Preposito Generale della Compagnia di Giesu, Roma, Per Francesco 
Corbelletti, 1627, pp. 197-198.  
33 Ivi, p. 55.  
34 Mastrilli arriva in Giappone nell’agosto 1637 ed è martirizzato il 17 ottobre di quell’anno a Nagasaki 
con il tormento della fossa (ana-tsurushi). Per un breve profilo biografico si rimanda: Jesús López-Gay, 
Mastrilli, Marcello (Francesco), in C.E. O’Neill – J.M.a Domínguez (orgs.), Diccionario histórico de la 
Compañía de Jesús, cit., III, p. 2566. 
35Angela Volpe, Marcello Mastrilli: Una vita per le missioni, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 
1985, n. 108, v. 54, pp. 335-336. 
36 Cfr. Antonio Maria Ambrogi, Ragguaglio istorico della vita virtù e morte del padre Marcello 
Francesco Mastrilli della Compagnia di Gesù descritto e ricavato Da ciò che ne scrissero diversi 
Storici ne’ loro libri, Firenze, Per Gio: Battista Stecchi, all’Insegna di S. Ignazio, 1749, p. 54.  
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Un ulteriore esempio è offerto dall’Estratto di alcune cose scritte dal 
Brasile nell’Anno MDCXXI, ove il redattore, nel paragrafo Collegio di Baiese, e 
Castella, racconta uno dei tanti miracoli compiuti attraverso l’imposizione della 
reliquia dello spagnolo José de Anchieta (1534-1597): 
 

Si va scoprendo tuttavia maggiore la gloria de’ miracoli del P. Ancieta, 
rapportarò un solo avvenimento. Trovavasi un giovane afflitto nella gola 
da una postema mortale: l’ultimo rimedio vi restava di venire al ferro. Il 
giorno nel quale dovea venersi dal taglio, mandò à chiamare un nostro 
Padre, acciò l’animasse in quel frangente tanto pericoloso. Il Padre 
v’andò, e trattasi dal petto una reliquia del P. Ancieta, essortò il giovane 
à porsela sopra il male, e à raccomandarsi al servo di Dio; ve la pone 
l’infermo divotamente, e ad un tratto svanisce il tumore, di modo che non 
si conosce, che vi sia mai stata postema: tutti à piangere di allegrezza; li 
Medici attoniti gridano, miracolo. Vero è, che pochi giorni durò il 
contento: il misero giovane, o per altri disordini, o perché fusse giunta 
l’hora d’altra infermità, finì la vita37.   

 
I gesuiti portano con sé tali oggetti per la sacralizzazione del territorio o 

per soddisfare quella necessità di legame spirituale con i luoghi d’origine che 
non solo i religiosi, ma anche i portoghesi, avanzano nelle loro richieste alla 
Compagnia.  

Le litterae annuae raccontano, inoltre, episodi prodigiosi, che si 
manifestano probabilmente per confermare la presenza e la potenza di Dio tra gli 
uomini, molti dei quali pertinenti alla Santa Croce, considerata non come uno 
strumento di decesso, condanna o di sconfitta, bensì come icona della 
misericordia, immagine della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.  

Nella littera annua del Giappone relativa all’anno 1613 scritta dal 
portoghese Sebastião Vieira (1572-1634), martirizzato a Edo (odierna Tōkyō)38, 
mentre il gesuita riferisce il numero dei catecumeni e descrive il fervore che 
anima i cristiani di questo territorio, comunica quanto segue:  

 

Consolò il Signore quest’anno, e animò questi Christiani alla futura 
persecutione con un segno della santissima Croce, che ritrovò uno 
tagliando un’albero di fico, come l’anno passato occorse, di cui si scrive 
nell’annue lettere del 1612. La Croce è molto ben proporzionata, e di 
colore nero come le altre, e subito che la trovò, come anche altri che 
l’hebbero nelle mani per consignarla al Padre, ne sentirono molta 
consolazione, e buoni effetti di quella; poiche essendo gli loro Signori 
renegati, e sospettando, che se havessero il loro potere quella Croce, gli 

																																																								
37 Lettere annue d’Etiopia, Malabar, Brasil, e Goa, cit., p. 126.  
38 Sul gesuita si legga: Helena Costa Toipa, Padre Sebastião Vieira, sob a palma do martírio: 
a Companhia de Jesus no Japão, in «Máthesis», 2010, n. 19, pp. 37-53. 
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Christiani l’haverebberono riscattata con qualche somma di argento, 
trattarono di ciò molto alle frette con essi, ma gli buoni Christiani vollero 
più tosto essere banditi, e perdere tutte le loro rendite, che consignare la 
Santa Croce a chi gli poteva fare qualche affronto, e così la portarono a 
Nangasachi, dove stanno l’altre, che l’anno passato comparvero39.  

 
Difatti, nella littera annua del 1612 vi sono diversi riferimenti alla croce, 

uno di questi: «Molte volte in questo camino faceva il segno della Croce, e 
battevasi il petto, e passando in un luoco, dove era stata una Croce, si mise in 
ginocchione a fare oratione»40.    

Un avvenimento simile è rintracciabile nel codice Reg. Lat. 459, un 
manoscritto redatto in rōmaji (romanizzazione), custodito presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana (BAV)41, datato 1591, che sul frontespizio riporta alcune 
parole (rivolte al lettore) e la firma di Manuel Barreto (1564-1620). Nel primo 
dei quattro lavori42 di cui si compone il manuale, si racconta la storia di una 
croce “miracolosa” scoperta in un albero a Obama, nel Kyūshū, nella vigilia di 
Natale del 1589, avvenimento questo narrato anche da Daniello Bartoli (1608-
1685) nella sua monumentale opera Istoria della Compagnia di Gesù, nella parte 
relativa al Giappone43.  

E proprio nella littera annua del Giappone del 1589 si racconta un evento 
riguardante i resti di una Croce:  
 

Mi dissero in oltre che in un di questi luoghi, che qui si chiamano 
Vaquemasù, era restato un pezzo del tronco di una Croce, che spuntava 
circa un palmo sopra la terra, e con esso altri fragmenti appartenenti alla 
medesima, come il titolo, e due orationi in suo honore, che gettate anche 
esse per terra, furno raccolte da i Christiani con gran veneratione, e 
tornate ad assettare sopra quel piccolo tronco di Croce, con porre il titolo 
nel mezzo, e le orationi dall’una e l’altra parte; et che quivi poi andavano 
tutti a fare le loro orationi, portando il debito honore e riverenza verso 

																																																								
39 Sebastiano Vieira, Lettera Annua del Giappone dell’Anno M.DC.XIII. Nella quale si raccontano 
molte cose d’edificatione, e martirii occorsi nella persecuzione di questo Anno. Scritta da P. Sebastiano 
Vieira della Compagnia di Giesu. Al Molto R.P. Generale dell’istessa Compagnia, Roma, Per 
Bartolomeo Zannetti, 1617, pp. 10-11.  
40 Giovanni Roderico Giram, Lettera annua del Giappone del MDCXII Al Molto Reveren. Padre 
Claudio Acquaviva, Generale della Compagnia di Giesu. Scritta dal P. Giovanni Roderico Giram della 
medesima Compagnia di Giesu, Roma, Appresso Bartolomeo Zannetti, 1615, p. 68.  
41 Cfr. Josef Franz Schütte, Christliche japanische Literatur, Bilder und Druckblätter in einem 
unbekannten vatikanischen Codex aus dem Jahre 1591, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 
1940, n. 2, v. 9, pp. 226-280. 
42 BAV, Reg. Lat. 459, ff. 1-3.  
43 Cfr. Daniello Bartoli, Dell’Historia della Compagnia di Giesù. Il Giappone, Seconda Parte Dell’Asia. 
Descritta dal P. Daniello Bartoli Della medesima Compagnia, Roma, Nella Stamperia d’Ignatio de’ 
Lazzeri, 1660, pp. 416-417.  

48



detta reliquia di Croce; e che con questo santo essercitio conservarono di 
tal maniera le orationi, che ogni piccolo fanciullo le sapeva44.  

 

Il gesuita tedesco Johannes Laures nel volume Kirishitan Bunko, nel quale è 
presente una descrizione del codice succitato, afferma che un evento simile 
(l’albero di Obama), descritto però con più dovizia di particolari, è narrato nella 
littera annua datata 10 dicembre 159045. Infine, una simile circostanza è 
descritta nella História de Japam del cronachista Fróis, precisamente nel 
capitolo 52 (De como apareceram outras novas cruzes no porto de Facunda, e 
de varios cazos particulares que socederão em diversos lugares do Ximo) del 
volume V, così riferita da Giovanni Isgrò: 
 

L’episodio che qui riportiamo si svolse il 7 febbraio 1592 a Fācunda, una 
località non distante da Nagasaki. Padre Frois narra di un giovane 
cristiano, Simone, che su richiesta del padre si accinse a tagliare un vecchio 
albero di kaki che non produceva più frutti e che era collocato nell’orto di 
casa, al fine di far legna per scaldarsi. Se non che, dando Simone un colpo, 
il tronco si divise in due parti, ciascuna delle quali aveva la forma di una 
croce con i bracci ben fatti. Subito dopo, da quello stesso tronco apparvero 
ancora due croci da un lato e due dall’altro, sì che, diffusasi la notizia del 
miracolo, «concorrerāo ahi muitos christāos»46. 

 

Nelle litterae annuae non mancano certamente referenze al martirio dei 
diversi membri dell’Ordine e di numerosi neofiti, dei quali molto spesso è 
riportato semplicemente il loro nome da converso, le attitudini cristiane, nonché 
l’impegno pastorale svolto nella missione. Di questi gesuiti si presentano alcuni 
aspetti della loro biografia, la provenienza geografica e l’appartenenza alla 
milizia ignaziana, e subito dopo si celebra il coraggio, la fedeltà e la radicalità 
della loro fede, capace di servire la Chiesa e la Compagnia fino a ricevere la 
palma del martirio. Il volume che raccoglie le litterae annuae relative al 1583, 
pubblicato a Roma presso il Collegio romano due anni più tardi, contiene, subito 
dopo la relazione della Provincia Indiae Orientalis, la narrazione della Gloriosa 
Rodulphi Aquaevivae, et sociorum mors, pro religione Christi in Salsetanis 
Insulis obita, firmata dallo storico Nicola Orlandini (1554-1606), estratta da una 
lettera di Alessandro Valignano (scritta a Goa il 3 dicembre 1583) e altri (Ex 
litteris P. Alexandri Valignani Provincialis, et aliorum):  
 
																																																								
44 Lettere del Giapone et della Cina de gl’anni M.D.LXXXIX & M.D.XC. Scritte al R.P. Generale della 
Compagnia di Giesù, Roma, Appresso Luigi Zannetti, 1591, p. 83.  
45 Johannes Laures, Kirishitan bunko: a manual of books and documents on the early Christian mission 
in Japan. With special reference to the principal libraries in Japan gand more particularly to the 
collection at Sophia University, Tokyo. With an appendix of ancient maps of the Far East, especially 
Japan, Tōkyō, Sophia University, 1957, p. 105.  
46 Giovanni Isgrò, L’avventura scenica dei gesuiti in Giappone, Bari, Edizioni di pagina, 2016, pp. 88-89.  

49



Erat Rodulphus Aquaviva Atriensis Ducis filius annos natus tres et 
triginta, quarum dimidiam partem in Societate consumpserat. Aequalis 
ferme erat illi Paciecus Hispanicus claro item loco natus: uterque magnis 
quibusdam donis instructus ad rem Indicam adiuvandam. Antonius 
Franciscus Lusitanus trigesimum agebat annum, fueratque in Societate 
duodecim. Petrus Berna Italus è Gallia Cisalpina ipse quoque par erat 
aetate, sed sexennium in Societate confecerat; Nec multo inferior 
Franciscus Aranea laicus, qui duo de triginta natus annos vixerat in 
eadem Societate decennium. Hi omnes, ut ipsi met Ethnici cum 
admiratione narrabant, intrepidi mortem aut sublatis in coelum minibus, 
aut flexis in terram, genibus exceperunt. In omnibus flos vigebat aetatis, 
omniumque erat opera ad Dei ministerium Societatisque per utilis. Sed 
quoniam Christi vinea Martyrum sanguine madefacta uberiores semper 
foetus fundit: certissima spes est fore, ut plus ponderis habeat fusus ille 
nostrorum sanguis ad propagandum et illustrandum Christi nomen, quam 
eorum sudores ac nervi, si vitam corpusque servassent47.   

 
Pare che il martirio sia una tematica particolarmente favorita dagli autori 

delle litterae annuae; infatti, alcune volte essi dedicano molte pagine al racconto 
(cattura, tormenti e supplizio) di questi avvenimenti. João Rodrigues Girão 
(1558-1629), nella littera annua del Giappone del 1624, datata Macao 28 marzo 
1625, è costretto a scusarsi, nell’explicit, con il generale Muzio Vitelleschi 
(1563-1645) per essersi troppo dilungato a narrare la “coraggiosa morte” di 
confratelli e conversi, includendo anche alcuni componenti degli Ordini 
mendicanti che operano nell’arcipelago. Così prima di concedersi dal suo 
superiore, scrive:  	
 

Sono stato più lungo in quest’annua del solito, perche la materia più 
copiosa non mi ha concessa brevità maggiore, Vostra Paternità per tanto 
faccia raccomandare alle orationi di tutta la Compagnia questa tanto 
perseguitata, e tribolata christianità. Con che alli tanti santi sacrificii, e 
orationi di Vostra Paternità, chiedendole humilmente la sua santa 
beneditione, molto mi raccomando48.  

 
Queste relazioni si prefiggono, d’altronde, lo scopo di far conoscere i 

seguaci più influenti della società di un determinato paese. Per certi neofiti, 
specie per coloro che occupano una posizione di prestigio nella comunità civile e 
nella politica del tempo, sono illustrati alcuni tratti della loro personalità, la 
buona condotta cristiana e l’apostolato intrapreso. Nicolas Standaert scrive che: 
«The most important Western source concerning Yang Tingyun’s life is the 

																																																								
47 Annuae Litterae Societatis Iesu Anni MDLXXXIII Ad Patres et Fratres eiusdem Societatis, Romae, In 
Collegio eiusdem Societatis, 1585, pp. 230-231.  
48 Lettera Annua del Giappone Dell’Anno 1624. Al molto Reverendo Padre Mutio Vitelleschi Generale 
della Compagnia di Giesu, Roma, Per l’Erede di Bartolomeo Zannetti, 1628. E ristampata in Napoli per 
Egidio Longo, p. 160.  
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Litterae Annuae (Annual Letters), written by the Jesuits to their General»49, 
difatti grazie alla littera annua della Cina del 1622, datata Hangzhou 23 giugno 
1623 e redatta da Álvarez de Semedo (1586-1658), «the first Portu-
guese Jesuit Procurator-General for China»50, è trasmesso in Europa, per la 
prima volta, il nome cinese di questo giovane: «e soggiunse che la medesima 
legge seguiva il Mandarino Yam (che è a dire il nostro Dottor Michele)»51. E 
sempre nella stessa littera il compilatore sottolinea la disponibilità dell’uomo ad 
accogliere i missionari stranieri in casa sua, specie durante gli anni di 
persecuzione: «Trattò il Padre à bocca co’l Dottor Michele, in casa del quale 
dimorano alcuni de’ nostri»52. Questo militare cinese (1557-1627), membro 
attivo della Donglin Shuyuan, nato e formatosi in una famiglia buddhista, 
fortemente influenzato dallo spirito di sincretismo tipico dei circoli intellettuali 
della fine della dinastia Ming (1368-1644), è menzionato nella documentazione 
gesuitica come una delle tre colonne della chiesa locale53, battezzato nel 1611, in 
seguito all’incontro con Lazzaro Cattaneo (1560-1640) e Nicolas Trigault (1577-
1628). Standaert sottolinea, infine, in altro suo contributo, che nelle litterae 
annuae della Cina relative agli anni 1619 e 1620 sono anche descritte le 
cerimonie funebri dei suoi anziani genitori, morti rispettivamente all’età di 85 e 
84 anni54. Ma comunque lo studioso precisa che le notizie concernenti la sua 
famiglia presenti nelle litterae annuae possono rivelarsi talvolta imprecise55.   

Wiktor Gramatowski nella sua introduzione all’Inventarium Archivi 
Romani Societatis Iesu dichiara che, oltre al racconto della vita delle case e 
comunità gesuitiche, dei collegi e alcuni episodi relativi ai religiosi della 
Compagnia e a coloro che a essa sono legati, nelle litterae annuae «si 
rintracciano notizie su incendi, epidemie, spettacoli teatrali e sui conflitti e sulle 
nuove costruzioni»56. Anche questi elementi entrano nella sfera religiosa, poiché 
sono inseriti allo scopo di esaltare l’importanza dell’intervento divino nella vita 
dell’uomo. Nella littera annua del Giappone del 1609 e 1610, una donna 
cristiana di nome Maria riesce a salvare dalle fiamme della sua abitazione e di 

																																																								
49 Nicolas Standaert, Yang Tingyun, Confucian and Christian in Late Ming China: His Life and Thought, 
Leiden, Brill, 1988, p. 74.  
50 Georg Wiessala, Enhancing Asia-Europe: Co-operation through Educational Exchange, London-New 
York, Routledge, 2011, p. 11. 
51 Lettere annue del Giappone dell'anno MDCXXII. e della Cina Del 1621. & 1622. Al molto Rev. in 
Christo P. Mutio Vitelleschi Preposito Generale della Compagnia di Giesù, Roma, Per Francesco 
Corbelletti, 1627, p. 268. 
52 Ivi, p. 275.  
53 Gli altri due membri sono Xu Guangqi (1562-1633) battezzato nel 1601 e Li Zhizao (1557-1630) 
divenuto cristiano nel 1610. Ronnie Po-chia Hsia, The World of Catholic Renewal 1540-1770, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 188. 
54 Cfr. Nicolas Standaert, The Interweaving of Rituals: Funerals in the Cultural Exchange between 
China and Europe, Seattle, University of Washington Press, 2008, pp. 91-92.  
55 N. Standaert, Yang Tingyun, Confucian and Christian, cit., p. 88.  
56 Wiltor Gramatowski, S.I., Inventarium Archivi Romani Societatis Iesu. Manuscripta Antiquae 
Societatis. Pars I Assistentiae et Provinciae, Romae, 1992, pp. III-IV. 
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quelle attigue un’immagine della Madonna: senza curarsi del pericolo irrompe in 
casa per salvare l’oggetto votivo e così lentamente, il fuoco comincia a 
spegnersi, nonostante non ci fosse stato l’aiuto dell’uomo. La donna è salvata 
dalle fiamme grazie all’intercessione della Vergine, la quale, vista la fervorosa 
fede di Maria, si adopera ad affievolire il rogo:  

 
Et ella avisata dell’avvenimento, non dandosi pensiero del resto, 
solamente gli rincresce di perdere un’imagine della Madonna: Manda 
prima colà un famiglio, acciò a tempo lo ritolga dalla voracità del fuoco; 
e poi lo segue: Entra in casa con viva fede, non abbada alle fiamme, 
s’invia con fretta al sacro tesoro, per liberarlo dall’istante pericolo. Ma 
(maraviglia a ridirlo) mentre le case vicine abbrugiano, e alquanti alberi 
la intorno piantati inceneriscono, a poco a poco cessò l’incendio senza 
opera humana57. 

 
Il racconto di opere teatrali, spesso realizzate dagli stessi discenti che sono 

educati nei collegi e seminari della Compagnia, è introdotto per mostrare una 
peculiarità del sistema pedagogico gesuitico. Attraverso questa disciplina i 
ragazzi possono comprendere il significato delle parabole evangeliche, 
conoscere la biografia dei santi più celebri e apprendere meglio la lingua latina. 
Duarte de Sande (1547-1599) nella littera annua di Goa del 1583, datata 5 
dicembre di quell’anno, racconta al generale Acquaviva che gli alunni delle 
varie classi del collegio hanno eseguito una recita scolastica in occasione della 
visita di Alessandro Valignano58. 

Peraltro, queste relazioni riferiscono alcune caratteristiche del lavoro 
missionario svolto dai componenti dell’Ordine: l’interesse e lo studio delle 
lingue locali, la traduzione di testi sacri e letterari, la conoscenza dell’astronomia 
e della matematica che particolare attenzione e curiosità stimola alle popolazioni 
asiatiche. 

Nella littera annua di Goa del 1619, con data 1° febbraio 1620, stilata dal 
portoghese Gaspar Luis (Luiz, 1586-?), si evidenziano le attitudini linguistiche 
del confratello inglese Thomas Stephan Busten (Buston, 1549-1619): 

 
Si fece della lingua Canarina talmente padrone, che la ridusse a 
metodogrammaticale con tanto aiuto de nostri. che non trovandosi prima 
chi potesse udire le confessioni di quei paesani, egli poté in vita sua 
vedere uscir dalla Grammatica sua, come da una stampa, non pur più 
Confessori, ma molti Predicatori, e Compositori di libri; e non contento di 
tanto, volle ancora apparare diligentissimamente la lingua Industana, che 

																																																								
57 Giovan Rodriguez Girano, Lettera annua del Giappone del 1609 e 1610 scritta al M. R. P. Claudio 
Acquaviva Generale della Compagnia di Gesù dal P. Giovan Rodriguez Girano, Roma, Appresso 
Bartolomeo Zannetti, 1615, p. 61. 
58 Cfr. I. Wicki, S.I. (a cura di), Documenta Indica XII (1580-1583), Romae, Institutum Historicum 
Societatis Iesu, 1972, pp. 898-899. 
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è stata da Nobili, e ciò con tanto progresso, che cominciò a dare alle 
stampe, spintovi da Superiori, in versi di quel dialetto un volume de 
principali misterii, della fede nostra, della fabrica universale del Mondo, 
della caduta de primi nostri Padri, ed alcune più illustri profetie della 
venuta di Cristo, opera tanto dilettosa, e utile, che non solamente se ne 
approfittano i Cristiani, ma gli stessi Gentili hanno per gloria havervi 
dentro pratica; anzi che le Domeniche, e i giorni festivi si legge in Chiesa 
il libro, Purana, cosi detto, dopo la Messa con frutto uguale all’applauso. 
Di più compose in questo linguaggio una Dottrina Cristiana, la quale 
mentre stava sotto le stampe fu il Padre chiamato a vita migliore, dove il 
frutto che da tal dottrina è per nascere non gli farà postumo59.  

 
Anche Giovanni Filippo De Marini (1608-1682) comunica, nel suo 

volume, il numero preciso delle opere realizzate in lingua annamita dal 
napoletano Girolamo Maiorica (1591-1656), ricordato come uomo di grande 
zelo apostolico e acuta intelligenza, attingendo l’informazione dalla littera 
annua del 1659 composta da Francisco Rangel (c. 1608-1660): «nella 
faticosissima impresa di fare e tradurre e comporre 48. volumi di buone 
istruttioni»60.  

Nel Ragguaglio della Missione del Giappone61, invece, mediante 
un’espressione del redattore è possibile cogliere la metodologia che alcuni 
gesuiti cercano di adoperare nelle varie missioni d’Oriente ovvero quello 
dell’accommodatio, mediante una inculturazione della fede, tentando di adottare 
usi e costumi di tali popolazioni. Nel paragrafo Regno della Cocincina, 
riferendosi a Metello Saccano (1612-1662), originario di Messina, il quale per 
oltre dodici anni chiede di partire per le Indie Orientali e in soli tre anni (1640-
1642) invia quarantotto litterae indipetae, nelle quali manifesta il bruciante 
desiderio di recarsi in Giappone62, si trova scritto:  

 
Ultimamente venne il Mandarino: et entrato nella barca, fè tirar verso sua 
casa. Quivi egli, e tutta la sua famiglia trattarono il Padre Saccano con 
somma benivolenza, e rispetto. E perché il buon Mandarino avvertì che il 

																																																								
59 Lettere annue del Giappone, China, Goa et Ethiopia, cit, p. 112. 
60 Giovanni Filippo De Marini, Delle missioni de’ padri della Compagnia di Giesù Nella Provincia del 
Giappone, e particolarmente di quella di Tumkino. Libri cinque del P. Gio: Filippo De Marini della 
medesima Compagnia. Alla Santità di N. S. Alessandro PP. Settimo, Roma, Per Nicolò Angelo Tinassi, 
1663, p. 286. Maiorica, nella sua missione, è coadiuvato da alcuni catechisti indigeni, tra i quali si 
individua un certo Francesco, «converted to Christianity some time in the late 1620s and went on to 
assist Maiorica in pastoral work, living with him and collaborating on his writing projects». Brian 
Ostrowski, The Rise of Christian Nôm Literature in Seventeenth-Century Vietnam: Fusing European 
Content and Local Expression, in Wynn Wilcox (ed.), Vietnam and the West: New Approaches, Ithaca, 
N.Y., Cornell Southeast Asia Program, 2010, p. 27. 
61 Ragguaglio della Missione del Giappone: nell’isola Haynam, Camboscia, Macassar etc. Tratto 
dall’ultima lettera annua del 1649, scritta in lingua Portoghese: ARSI, Jap. Sin. 65, 76 ff.  
62 Cfr. Emanuele Colombo – Marina Massimi, In Viaggio: Gesuiti Italiani candidati alle missioni tra 
Antica e Nuova Compagnia, Milano, «Il Sole 24 Ore», 2014, p. 34.   
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Padre andava scalzo per conformarsi all'usanza cocincinese; credendo 
che per non essere a ciò avvezzo, pativa: gli offerse con molta cortesia un 
paio di scarpe, tessute di cordelline, le quali adoperano i Giapponesi. Ma 
egli le rifiutò, con dire che Sua Signoria non gli fosse tanto nimica, onde 
gli facesse perder quella pretiosa occasione di sofferire alcuna cosa per 
amor del suo Cristo63. 

 
Certamente tali resoconti possono anche annunciare l’organizzazione di 

particolari viaggi e rivelare al contempo l’identità dei suoi componenti, come 
accade per la littera annua del Giappone del 1582 scritta dal vice provinciale 
Gaspar Coelho (1531-1590), attraverso la quale si viene a conoscenza del 
progetto di Alessandro Valignano ovvero quello di inviare in Europa quattro 
giovani giapponesi, scelti dal seminario di Arima, al fine di consegnare delle 
lettere di gratitudine e amicizia a Gregorio XIII (Ugo Boncompagni, r. 1572-
1585) e Filippo II (1578-1621), in nome di tre daimyō del Kyūshū, convertitisi al 
cristianesimo. Le generalità e la provenienza dei membri della Tenshō shōnen 
shisetsu (1582-1590), pianificata per tessere una conoscenza e un dialogo socio-
culturale tra l’Europa e il Giappone, per ricevere ulteriori finanziamenti dal 
papato e dal re Filippo, nonché per assicurare alla Compagnia il monopolio della 
missione64, sono rivelati proprio in questa relazione:  

 

Per queste ragioni procurò il detto P. Visitatore con questi Re, che 
mandassero quattro giovani delli più nobili, uno de quali si chiama Don 
Mancio nipote del Re di Fiunga, e parente del Re di Bungo, con cui lettere 
e in cui nome viene per rendere ubidienza a S.S. L’altro Don Michele 
cugino del Re d’Arima, e nipote di Don Bartolomeo signore d’Omura, che 
viene à nome, e con lettere di ambedue, parimente per il medesimo effetto; 
Gl’altri due sono ancora persone principali, e nobili l’uno si chiama Don 
Giuliano, l’altro Don Martino, che vengono per far compagnia a quelli 
due Principi65. 
 

Le litterae annuae contengono informazioni di carattere storico-politico, 
difatti è possibile rinvenire la presenza di avvenimenti inseriti dagli autori allo 
scopo di presentare non solo il contesto in cui i gesuiti operano, ma talvolta le 
difficoltà da loro incontrate a causa dei regnanti, ostili all’ingresso e alla 

																																																								
63 ARSI, Jap. Sin. 65, f. 27-27v.  
64 Vasta è la bibliografia a riguardo, ci si limita a segnalare: Michael Cooper, The Japanese Mission to 
Europe, 1582-1590. The Journey of four Samurai Boys through Portugal, Spain and Italy, Kent, Global 
Oriental, 2005. 
65 Gasparo Coeglio, Lettera annale delle cose del Giapone del MDLXXXII, Roma, Per Francesco 
Zannetti, alla Sapientia, 1585, p. 7. Un riferimento a codesto resoconto è presente in: Rossella 
Marangoni, «L’istesso giorno memorabile»: sguardi incrociati fra Milano e il Giappone a partire dal 
1585, in Michela Catto – Gianvittorio Signorotto (a cura di), Milano, l’Ambrosiana e la conoscenza dei 
nuovi mondi (secoli XVII-XVIII). Atti del convegno, Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana-Bulzoni, 
2015, pp. 281-306. 
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permanenza degli stranieri nei loro territori. Questi eventi, spesso rintracciabili 
nel paragrafo iniziale del documento, intento a trattare dello stato temporale, 
forniscono dettagli sui personaggi storici e politici del tempo, sulle strategie e 
scelte attuate per il bene e l’espansione del proprio regno e sui rapporti di 
sudditanza e rispetto secondo l’ordinamento di gradi e funzione nel Paese. 
Nella Copia d’una lettera annua scritta dal Giappone Nel M. D. XCV, citata 
innanzi, (datata Nagasaki 20 ottobre 1595), Fróis, trattando alcuni eventi legati 
a Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) e alla sua avversità contro il cristianesimo, 
avendo quest’ultimo emanato il primo editto di espulsione dei bateren nel 
luglio 1587, accenna a uno specifico episodio: l’invasione della Corea che 
Taicosama, così chiamato nel testo, aveva compiuto nel 1592, che però si 
conclude con il fallimento e lo spargimento di sangue da parte dell’esercito 
nipponico:  

 
Percioche dopo di havere Tarazavandono, Governatore di Nangasachi, 
ch’allhora era gentile, impetrato da Taicosama, che i nostri potessero 
rifare la Chiesa di Nangasachi, e dieci di essi vi potessero dimorare, per 
aiuto e consolazione de Portoghesi; e perduta la speranza dell’impresa di 
Corai, se ne tornò Taicosama al Meaco: rimasero i nostri con tutti i 
Christiani dello Scimo più quieti e liberi66.  

 
 Nella littera, infatti, sono diversi i riferimenti alla penisola coreana, legati 

principalmente all’ambito storico: il daimyō Arima Harunobu (1567-1612), al 
servizio di Hideyoshi, è impegnato in questo periodo in tale campagna; il 
conflitto che dilaga in questi anni e che vede ingaggiati alcuni cristiani; il breve 
operato del gesuita spagnolo Gregorio de Céspedes (1551-1611) arrivato in 
codesta località nel 1593, insieme al fratello medico giapponese Hankan.  

Un altro caso è dato dalla littera annua del Giappone del 1617 e 1618, 
sottoscritta da Camillo Costanzo (1572-1622), per commissione del padre 
visitatore, che ritrae le coordinate storiche degli inizi del periodo Tokugawa 
(1603-1867), specie quelle concernenti il primo shōgun Ieyasu (1543-1616), 
particolarmente avverso alla dottrina cattolica. L’autore asserisce, dunque, che le 
notizie sullo stato spirituale della missione sono anticipate rapidamente da «una 
ricercatella intorno allo Stato temporale», e così si sofferma a raccontare la 
morte di Ieyasu con i vari riti funebri e di sepoltura riservati a tale “comandante 
dell’esercito”:   
 

L’anno 1616. morì Daifù; lasciando molti avvisi e ordini al figlio Xongùn, 
come si scrisse l’anno passato. Uno de gli ordini fù, ch’egli seppellisse il 
padre defonto in cima ad un’altissimo monte per ciò chiamato Niccozàn 
nel Regno di Cozuche tre giornate lontano dalla Corte di Yendo. Et è quel 

																																																								
66 Copia d’una lettera annua scritta dal Giappone Nel M. D. XCV. Al R. P. Claudio Acquaviva Generale 
della Compagnia di Giesu. Et dalla Portoghesa nella lingua Italiana tradotta dal P. Gasparo Spitilli di 
Campli, della Compagnia medesima, Roma, Appresso Luigi Zannetti, 1598, p. 5.  
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luogo molto frequentato a cagione d’un tempio, che ha quivi uno Idolo de 
Cami chiamato Gouguèn. Fece ergere il Xongùn in quel monte per honore 
del padre un tempio superbissimo; e il Maggio passato in esecutione del 
mandato paterno fece la traslatione dell’ossa di lui là sù con 
esquisitissima pompa; essendovi intervenuta non pur quasi tutta la turba 
de Bonzi principali, che sono in Giapone, ma gli stessi grandi della Corte 
nominati Cuguè, che sogliono andare, non all’esequie, ma solamente alle 
dedicationi de Tempii. Nè si appagò di tanto il Xongùn; ma perche il 
Taicò fù già solennemente eretto in Cami, o Idolo chiamato il 
Ximpacimàn, cioè nuovo Marte; così volle egli canonizar suo padre in 
Cami, chiamandolo Finomotodono Daigouguèn, cioè uno de Cami del 
Giapone, onde, come da origine si leva il Sole. E per intelligenza haffi a 
sapere che gli Idoli Cami son di due forti; gli uni che già furno huomini 
detti Meogin, cioè Illustrissimi Cami; gli altri detti Gouguèn, che 
veramente sono diavoli, che tal’hora appariscono, e mentiscono, hora di 
essere alcuni Idoli antichi; hora anime di morti, e così si fanno adorare. Il 
Daifù, come huomo, doveva essere annoverato tra quei primi; ma gli 
vollero dare il luogo tra fecondi de Gouguen per più honorarlo; e se gli 
conveniva veramente per esser’gli stato a paragone del gran diavolo 
superbo, e crudele inimico di questa Chiesa novella67.  

 
A voler considerare ancora le litterae annuae pertinenti il Giappone e restando 
quindi a esaminare le informazioni di carattere storico-politico contenute in esse, 
Sonia Favi sostiene che tali relazioni (analizzando quelle della seconda metà del 
XVI secolo) non riportano notizie sulla storia nipponica antecedente lo sbarco 
dei missionari europei, a eccezione di alcuni brevi cenni, come quelli inclusi 
nella littera del 1589, che tratta dell’ascesa al potere dell’aristocrazia militare. 
Questi documenti riservano, dunque, spazio alla narrazione di vicende storiche 
contemporanee, come ad esempio al processo di unificazione politica del Paese, 
delineato sia da un punto di vista dell’amministrazione centrale dell’arcipelago, 
sia da quello degli han periferici. Soprattutto a partire dalla prima visita di 
Valignano nell’Impero (1579-1582), l’aspetto storico diventa una costante in 
questi resoconti, difatti gli autori cominciano a riferire dettagliatamente del 
conflitto nel Kyūshū, che termina con la campagna di Hideyoshi sull’isola e il 
racconto della salita al potere dei tre unificatori nipponici. La studiosa menziona 
la littera annua del 1579 che delinea alcuni aspetti della campagna di Oda 
Nobunaga (1534-1582) contro il daimyō Araki Murashige (1535-1586), accusato 
di essersi alleato con i Mōri, signori di Yamaguchi dal 1557; quella dell’anno 
seguente, dove il redattore centra la sua attenzione alla guerra fra i Nobunaga e i 
Mōri; le litterae relative al 1583-1584 che riferiscono la dipartita di Nobunaga e 
la rivalità tra i suoi figli per la successione; la littera annua del 1586, che 

																																																								
67 Lettere annue del Giappone, China, Goa et Ethiopia, cit., pp. 278-279. 
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racconta la salita al potere di Hideyoshi e la littera del 1597, stilata da Francesco 
Pasio, che rievoca la sua morte. Inoltre, Favi cita le lettere degli anni 1599-1600, 
che espongono i conseguenti disordini politici e la “presa di possesso” di 
Tokugawa Ieyasu68, in seguito alla battaglia di Sekigahara del 1600, dove 
sconfigge il rivale Mitsunari Ishida (1559-1600).      

Jean-Claude Laborie in un articolo sulla lettera edificante e curiosa 
gesuitica sottolinea più volte che l’inserimento di elementi etnografici, nelle 
epistole missionarie, vengono introdotti non solo perché aumentano la curiositas 
nel lettore, ma anche per rispondere a una direttiva di Ignazio di Loyola, il quale 
sostiene che la conoscenza di codesti aspetti aiuta il governo generale nella 
scelta del personale da destinare in questi luoghi69. Lo studioso riporta così il 
pensiero del segretario Polanco su tale questione, espresso nel Chronicon 
Societatis Iesu: 
 

climata etiam regionis, et mores gentium et alia hujusmodi scribi voluit, 
non tam ut curiosis satisfieret, quamvis et ejus re í haberetur ratio, quam 
ut Praepositus Generalis, rebus melius perspectis, si quid oporteret, 
posset providere70.  

 

Poco dopo, Laborie riporta uno squarcio di una missiva del fondatore 
indirizzata al confratello Gaspard Barzée (1515-1553), composta a Roma il 24 
febbraio 155471: 
 

Algumas personas principales, que en esta ciudad leen con mucha 
edificatión suya las letras de las Indias, suelen desear, y o piden diversas 
vezes, que se scriviese algo de la cosmographía de las regiones donde 

																																																								
68 Sonia Favi, Rappresentazioni del Giappone nella letteratura europea del XVI secolo, in Andrea 
Maurizi – Bonaventura Ruperti (a cura di), Variazioni su temi di Fosco Maraini, Roma, Aracne Editrice, 
2014, pp. 167-168. L’autrice, in altro suo contributo, nel quale analizza i volumi relativi al Giappone nel 
fondo a stampa antico della Biblioteca Marciana di Venezia, ricorda che l’arrivo in Europa delle lettere 
dei membri della Compagnia di Gesù garantiscono un flusso senza precedenti di notizie dall’Asia, 
accennando alla presenza sia di documenti manoscritti fatti circolare nei collegi gesuitici e sia di 
edizioni a stampa. Su quest’ultima categoria Favi così si esprime: «Una selezione di esse venne inoltre 
disposta, dopo essere stata sottoposta a debita censura, alla pubblicazione e distribuzione commerciale. 
Le edizioni venivano normalmente date alle stampe, pressoché contemporaneamente, sia a Lisbona, 
nella lingua originale, portoghese o spagnola, dei manoscritti, sia a Roma, in traduzione italiana. Come 
si evince da bibliografie come quella di Wenckstern-Pages, le edizioni italiane godettero della maggior 
fortuna in Europa, dando vita a un numero di successive traduzioni in latino o in altre lingue volgari». 
Ead., Opere relative al Giappone nel Fondo a stampa antico della Biblioteca Nazionale Marciana, in 
Matteo Casari – Paola Scrolavezza (a cura di), Giappone, storie plurali, Bologna, I libri di EMIL, 2013, 
p. 52. 
69 Cfr. Jean-Claude Laborie, Curiosité et Contre-Réforme au XVIe siècle, la lettre édifiante et curieuse 
jésuite, in «Camenae», 2013, n. 15.  
70 Iosephus M. Velez (ed.), Vita Ignatii Loiolae et Rerum Societatis Iesu. Historia, auctore Joanne 
Alphonso de Polanco ejusdem Societatis sacerdote, Tomus Tertium (1553-1554), Matriti, Excudebat 
Augustinus Avrial, 1895, p. 479.  
71 Pertanto, l’epistola non è consegnata al destinatario, essendo morto l’anno prima.  
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andan los neutros, come sería quán luengo[s] son los díes de verano y de 
yuierno, quándo comença el verano, si las sombras van sinistras, ó á la 
mano diestra. Finalmente, si otras cosas ay que parescan estraordinarias, 
se dé aviso, como de animales y plantas no conocidas, ó no in tal 
grandeza, etc. Y esta salsa, para el gusto de alguna curiosidad que suele 
haver en los hombres, no mala, puede venir, ó en las mesmas letras, ó en 
otras de aparte72. 

 
Insieme alle notizie di carattere religioso-missionologico-pastorale e 

storico-politico, mediante la propagazione di queste litterae annuae è possibile 
veicolare una cospicua quantità di informazioni e quindi di conoscenze 
antropologiche, etnografiche (attinenti anche alle religioni locali), geografiche e 
culturali, che possono essere racchiuse sotto l’espressione di «orientalismo 
cattolico»73. Siamo, dunque, al terzo aspetto di diffusione e circolazione di 
saperi presenti nelle litterae annuae legato al campo socio-culturale74. In questo 
ambito si possono riportare numerosi esempi, dato che questi resoconti hanno 
contribuito a delineare i “lineamenti” del globo, dei suoi abitanti, degli usi e 
costumi che caratterizzano e identificano le diverse popolazioni ed etnie. In 
queste sede ci si limita, tuttavia, a somministrarne solo alcuni.  

La presenza di personaggi magici, stregoni e fattucchiere, l’autorità di 
bramani e di sapienti sacerdoti, l’artificio dell’incantesimo e dell’esorcismo, la 
credenza in falsi idoli e divinità naturali che messi insieme forniscono l’identità 
di popoli fortemente caratterizzati da una ideologia pagana e a detta di alcuni 
“satanica”, sono continuamente rinvenibili nelle litterae annuae dell’Oriente. È 
molto probabile che, talora, la descrizione di questi episodi sia ingigantita, 
inserendo quindi informazioni ampliate e non del tutto veritiere, introdotte però 
per mostrare il modus vivendi di questa gente, che può cambiare e migliorare se 
aderiscono alla dottrina cristiana. Nella littera annua di Goa, con data 14 
novembre 1576, scritta da Gomes Vaz (c. 1542-1610), precisamente nella 
sezione Collegio de Baçaim, si narra la presenza di tre pericolosi indovini e dei 
loro poteri magici e accanto a questi si accenna ad altri uomini disobbedienti, 
dotati di oggetti esoterici, non interessati al credo cattolico: 

																																																								
72 Monumenta Ignatiana ex Autographis vel ex Antiquioribus exemplis collecta. Series prima. Sancti 
Ignatii de Loyola Societatis Jesu Fundatoris Epistolae et Instructiones, Tomus Sextus, Matriti, Typis 
Gabrielis Lopez del Horno, p. 358. 
73 Ines G. Županov, Missionary Tropics. The Catholic Frontier in India (16th-17th Centuries), Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 2005, p. 4. Un riferimento a tale espressione è presente anche in: 
Dejanirah Couto, Curiosités géographiques et missions jésuites en Asie du Sud-est dans la première 
moitié du XVIIe siècle: La Descripsão do Reyno dos Laos, e dos circumvizinhos a ella, in «Études 
Épistémè», 2014, n. 26. https://episteme.revues.org/333#ftn1 [Consultato il 14 dicembre 2017].  
74 Dehergne, a conclusione della sua introduzione all’inventario delle litterae annuae della Cina, 
sostiene che: «les Lettres annuelles nous font aussi connaître la psychologie d’une époque elles 
permettent l’étude des mentalités». Joseph Dehergne, S.I., Les lettres annuelles des Jésuites de Chine au 
temps des Ming 1581-1644), in «Archivum Historicum Societatis Iesu», n. 97, v. 49, p. 381. Del 
medesimo autore si veda: Lettres annuelles et sources compleméntaires des missions jésuites de Chine, 
in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 1982, n. 102, v. 51, pp. 247-284.  
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E acharão que trazião huns livros à maneira de sortes, nos quaes tinhão 
pintados todos os seus idolos e pagodes: huns mui feos com dous rostos e 
outros com quatro pés, huns pintados como raposas, outros com tromba 
d’alifante e outros mui guerreiros, armados com espadas e bruquel, e a 
todos estes attribuião seu particular ministerio en seus feitiços. Trazião 
tanbem humas cartas à maneira de bullas muito compridas que tinhão 
tanbem no cabo hum cello com dous diabos mui feos, e nellas se 
continhão a doutrina de adivinhar quando hé o dia e tempo bom e mao 
pera negocear e começarem-se a fazer todas as cousas. Alem disto trazião 
trinta idolos pequenos de metal de diversas feiçõis, cada hum dos quaes se 
applicava a diversos ministerios e feitiços pera fazerem alguns effeitos 
particulares; e entre elles trazião hum pedra em que estava esculpido hum 
diabo mui feo, a qual applicando-se a alguma pessoa, lhe faz muito 
grande mal e lhe dá tanto tormento que o matta, assi como hé opinião 
entre elles; e juntamente trazião a queixada de hum morto, dous dentes de 
bugio e outros muitos feitiços, e especialmente hum coco cheo de peçonha 
tão refinada que experimentando-se num cão logo o matou. Outros dous 
se tomarão que tinhão enterrados dous pagodes, e outro vaso pequeno, a 
que elles chamão buco, cheo de diversos feitiços, que, applicado a alguma 
pessoa, dizem que lhe faz grande mal em sua vida. A outro, que [era] 
entre elles tido en grande estima, não no podendo aver às mãos, lhe 
tomarão em casa quinze livros da lei do[s] bramenes e das parvoices de 
seus falsos deoses. E desterrou-se outro pregador mouro que andava 
fazendo outros diversos feitiços e ensinãodo a ley de seu falso propheta 
Mafamede75. 

  
 

La geografia, intesa etimologicamente come descrizione della terra, con i 
suoi elementi naturali, la flora, la fauna, la zoologia e le sue particolari 
peculiarità, non sempre proiezione del locus amoenus, tipico del mondo 
letterario e artistico, sono frequentemente introdotti nelle litterae annuae. La 
breve sezione Regno di Camboscia del codice Jap. Sin. 65 comincia nel seguente 
modo: 

 
Questo Regno stà rimpetto à quel della Cocincina. È di poco salubre aria, 
per esser pieno di pantani, et acque morte: dalle quali escono in ogni tempo 
eserciti numerosissimi di zanzáre. Quattro mesi però dell'anno crescono à 
tanto l'acque, che non permétton l'uscir di casa. Oltre che in quelle si 
produce tal copia di vermi, e di sanguisughe, che poscia sboccando fuori 
come formiche, ingombrano con grave molestia tutto il paese76.  

 
Usi e costumi di tali popolazioni sono reperibili in quasi tutti i documenti siano 
essi a stampa o manoscritti. Gli autori, raccontando i vari episodi e situazioni 
																																																								
75 I. Wicki, S.I. (a cura di), Documenta Indica X (1575-1577) cit., pp. 743-744.  	
76 ARSI, Jap. Sin. 65, f. 73.  
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che riguardano l’Ordine, non possono non accennare alle usanze di questa gente 
e comunicare gli aspetti più “originali” del loro vivere quotidiano. Si prende a 
titolo di esempio la littera annua inedita della missione del Mysore del 166377, 
redatta da Leonardo Cinnami (1609-1676), giunto a Goa nel 1644 e destinato 
all’isola di Salsette, per poi passare al Kanara e approdato, nel 1649, in Mysore, 
con il compito di fondare una missione78. Ecco come inizia il resoconto: 
 

Pochi anni sono, si aprì nelle parti più intime dell’India, con particolar 
providenza di Dio, questa piccola Missione di Maissur. Poiché, per le 
grandissime difficoltà, che d’ordinario nel principio di tutte le cose 
s’incontrano, si interiori, come esteriori, di nuove lingue, di costumi 
barbari, di travagliosi, e continuati viaggi, di persecutioni, e guerre, le 
quali o impediscono, o divertono, o ritardano molto la conversion 
cominciata: e molto più per li grandi timori di superiori, li quali come 
prudenti, dubitando sempre de’ futuri successi, sono forzati ad andar 
adagio et esaminare le cose con tempo perciò molto poche relationi, e 
poco felici di questa Missione han potuto fin qui venir a Roma79.  

 
E continuando questo prologo, l’autore introduce80 alcune 

informazioni sulla fisionomia di tale territorio: il clima, la varietà di animali, 
l’abbondante presenza del sandalo, il fiume Kaveri, le feste tradizionali e la 
riverenza «che ha questa gente alli suoi Idoli, et a suoi sacerdoti»81: 

 
Il clima di queste terre è molto fresco per non dir freddo. […]Le pioggie 
son poche, perche li diluvii immensi, che sperimenta per la spiaggia del 
mare tutta la costa dell’India; non passano più che cinque o sei giorni di 

																																																								
77 Anche l’Annua da Missão dos Laos 1642: Entrata de Padre João Maria Leria no Reyno dos Laos 
tirada das cartas de o mesmo Padre, scritta dal piemontese Giovanni Maria Leria (1597-1665), si 
sofferma, nei ff. 219-221, a descrivere il sovrano, il suo governo e i costumi principali del Paese e prima 
di concludere la relazione (ff. 222-224v) il gesuita ritorna a riferire alcuni aspetti curiosi e peculiari di 
questa terra. Cfr. ARSI, Jap. Sin. 71, ff. 213-224v. Una descrizione di questa littera annua è presente in: 
Marcello Zago,	Buddhismo e cristianesimo in dialogo: situazione, rapporti, convergenze, Roma, Città 
Nuova, 1985, p. 130.  
78 Cfr. Chandra Mallampalli, Missionaries and Ethnography in the Service of Litigation: Hindu Law and 
Christian Custom in India’s Deccan, 1750-1863, in Heather J. Sharkey (ed.), Cultural Conversions: 
Unexpected Consequences of Christian Missionary Encounters in the Middle East, Africa, and South 
Asia, Syracuse (New York), Syracuse University Press, 2013, p. 77. Kalapura ricorda che Cinnami: 
«was well versed in Kannada, the language of Karnataka region in south west India. He wrote several 
theological treatises in Kannada, several lives of saints, besides a dictionary and a grammar». Jose 
Kalapura, India and East-West Interaction: The Jesuit Contribution, 16-18th Centuries, in Memoria 
electrónica del XI congreso internacional de ALADAA, México, Secretaría General de ALADAA, 2007, 
p. 8. http://ceaa.colmex.mx/aladaa/imagesmemoria/josekalapura.pdf. [Consultato il 14 dicembre 2017]. 
Per una storia della missione gesuitica in Mysore, si veda: Domenico Ferroli, S.J., 
The Jesuits in Mysore, Kozhikode, Xavier Press, 1955.  
79 ARSI, Goa 45 I, f. 98.  
80 Infatti il sacerdote scrive: «Riferirò donque prima le cose profane brevemente, poi passerò alle sagre 
più distintamente». Ivi, f. 98v.   
81 Ivi, f. 103v.  
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camino dentro la terra. […] Vi sono orsi neri, e tigri si smisurate, che 
paiono vacche, e bufale de nostri paesi, e sono molto carnivore: vi sono 
anche tigri ordinarie e pantere. Non mancano in varie parti elefanti, si 
nelle terre antiche di Maissur, nel regno, che chiamano  Covem; […] Gli 
alberi sono molto pochi: e le frutta molto rari: e quei, che vi sono; si 
conservano solo per la tavola Reale: e questi fanno in mezzo al Regno: 
che ne’ confini, dalla landa del Malavar, vi sono infinite boscaglie, et 
alberi sterili, che arrivano sin’ alle nuvole. Per il Regno, in molti parti vi è 
assai sandalo. […] L’albero è piccolo, e della grandezza de’ nostri olivi, 
anchi meno. Per rendere odore bisogna tagliarlo nel tempo del caldo, e 
prender la midolla del tronco: e quanto più s’accosta alla radice; tanto 
l’odore è maggiore. […] Ma non vi è cosa tanto nominata in Maissur, 
quanto il famossimo fiume Caveri: fiume molto abbondanti di acque, e 
molto più d’indulgenze; stimato da’ naturali, e cercato dagli stranieri, più 
lodato che il medisimo Gange: poiche in quello vi è luogo, dove dicono, 
che basta lavarsi una volta, per haver’ il merito, che si guadagnava 
lavandosi nel Gange sessant’anni continuamente ogni giorno82.  

 

In seguito, il gesuita introduce alcune costumanze inerenti le guerre e le 
milizie: 
 

Il modo di combattere è più da ladri, che da soldati: riposano il giorno: e 
tutte le loro imprese le fanno di notte, si travestono in figura di 
mercadanti, di facchini, d’accatarotti, di pellegrini: e dove arrivano; tutto 
rubbano, tutto disolano: e per impaurire si li grandi; e come li piccoli; 
negli assalti, che fanno; non taglian le teste, ne uccidono; ma senza 
uccidere, deformano, stroppiano, e rendon’ inhabile un’huomo: li tagliano 
le labra, l’orecchia, le narici: li radono la pelle del capo, e gle lo 
scorticano, li tagliano le mani, le gambe. Così sono queste, che dolgono 
tanto, e mettono tanto gran paura; che non vi è persona, che si metta loro 
avanti: et il solo nome di Maissur fa spopular le Provincie, et arrendersi li 
Regni. E gli huomini rimangono tanto maltrattati, e svergognati; che 
Querunt mortem, et non inveniunt: e tengono per gran mercede, esser fatti 
a pezzi, e morire di ferro; per non comparire così deformati: e quando 
altro non possono; si buttano ne’ pozzi, si affogano ne’ fiumi, si appiccano 
agli alberi, si precipitano dalle case, o dalle rupi. E mi ricordo di un 
Principe: il quale, tornando dalla guerra contro li Maissuresi, col naso 
tagliato, e con la faccia in mille maniere deformata; la sua medesima 
Madre, e le sue mogli, con bastoni, lo cacciarono di casa, ingiuriandolo, 
con mille rimproveri, come che volesse rimanere al mondo con si gran 
deformità83.  

																																																								
82 Ivi, ff. 99v-101. 
83 Ivi, f. 105v. Cinnami accena poi al «Governo politico è tutto barbaro, senza legge veruna, è senza 
veruna ragione» e poi come già accennato scrive: «Hor mai delle cose profane passerò alle sagre»: Ivi, f. 
107-107v.  
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Conclusioni  
La diffusione e la circolazione di saperi coinvolge dunque anche l’Ordine 

ignaziano: le litterae annuae come d’altronde i resoconti di viaggio, cronache, 
epistole personali e ragguagli che i missionari scrivono dai diversi luoghi, si 
prefiggono lo scopo di descrivere “l’ignoto” e l’alterità. L’impegno di far 
conoscere e divulgare gli aspetti principali e distintivi dei paesi d’oltreoceano 
diventa una costante per i missionari gesuiti. Anche i religiosi destinati all’Italia, 
rientrati per motivi poco consolanti e quindi contro la loro volontà, si sentono 
chiamati a presentare nelle loro relazioni, accanto al lavoro missionario dei 
confratelli, le connotazioni sociali, naturali, antropologiche, politiche e religiose 
di quei territori, forse per meglio mostrare il ruolo e l’impegno che svolgono i 
missionari nel contesto in cui operano. Un piccolo manoscritto, custodito presso 
l’ARSI, senza titolo, attribuito a José Yarza (1725-1806)84, redatto dopo il 1773 
e formato da 30 fogli, mostra quanto appena detto. Nella parte iniziale del 
codice, il gesuita descrive alcune caratteristiche specifiche, specie del viceregno 
della Nueva Granada, ricordando per prima cosa «Cristoforo Colombo 
impareggiabile Genovese la di cui memoria, si è resa eterna, e si renderà ancora 
per i secoli avvenideni meritamente si porta i vantaggio, fra gli eroi che si 
adoprarono pello scoprimento dell’India Occidentale»85, e subito dopo la 
ricchezza e la fertilità della terra (ff. 2-3), la molteplicità di animali sia 
quadrupedi sia rettili (ff. 3v-5v), la molteplicità di pesci (ff. 5v-8v) e di uccelli 
(ff. 8v-12v) e i tipici costumi dei suoi abitanti, denominati «indiani»86, (ff. 13-
21). Dopo questa dettagliata descrizione, il compilatore passa in rassegna le 
principali informazioni circa l’attività missionaria della Società e una breve 
cronistoria dell’espulsione dei suoi componenti dal viceregno nel 1767 fino a 
giungere all’arresto degli stessi e al loro rimpatrio in Italia con l’assegnazione in 
località delle Legazioni (ff. 21-30).  

Sebbene il codice riferisca di un pezzo di terra facente parte 
geograficamente all’America del Sud, appartenente all’assistenza spagnola, e 
perciò lontano dal segmento di tale ricerca, esso aiuta a comprendere come la 
Compagnia di Gesù contribuisce, mediante il suo sistema di scrittura e 

																																																								
84 Gesuita, nato a Lezo (Guipúzcoa) in Spagna ed entrato nella Compagnia il 2 ottobre 1744, è deportato 
in Italia nel 1767, dove muore nel 1806. A proposito di tale relazione, nella scheda di questo religioso, 
rinvenuta nello schedario unificato Lamalle, sub nomine, vi è scritto: «Magna probilitate ipsi tribuendus 
mihi videtur tractatus parvus anonymus, sine titulo: N.R. et Quit. 16, II ( 30 ff.) in quo lingua italica 
describuntur Novum Regnum Granatense eiusque fructus, vita missionariorum S.I. eorumque expulsio 
anno 1767, demum eorum vita in Italia usque ad suppressionem Societatem». Lamalle attinge le notizie 
da: Carlos Sommervogel, Yarza, Josef, in Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, VIII, Bruxelles-Paris, 
Oscar Schepens-Alphonse Picard, 1898, col. 1357. Una descrizione di questo codice è presente in: Ugo 
Baldini, La storia naturale dei continenti extraeuropei negli scritti degli esiliati, in Ugo Baldini – Gian 
Paolo Brizzi (a cura di), La presenza in Italia dei gesuiti iberici: aspetti religiosi, politici, culturali, 
Bologna, CLUEB, 2010, p. 264, n. 41. 
85 ARSI, NR et Quit. 16 II, f. 1.  
86 L’autore del documento redige: «L’Indiani è una terza generazione, duomini, diferenti di quelli 
Africani de bianchi».  Ivi, f. 13.  
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comunicazione a formare la concezione dello Homo est minor mundus, secondo 
il pensiero di Severino Boezio, un microcosmo nel macrocosmo proprio come 
teorizzato dall’umanesimo e praticato dal Rinascimento. Mediante 
l’assimilazione di nuove conoscenze e l’apprendimento di nuove culture, l’uomo 
può divenire cittadino del mondo, capace di incontrare e dialogare con il diverso, 
di confrontarsi e di accogliere lo straniero. Un’espressione questa di sano 
cosmopolitismo capace di abbracciare l’intera società religiosa, laica, meticcia, 
indigena, e “infedele” dell’Oriente in parte conquistato ed evangelizzato.  
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Dos Alpes ao Atlântico. As ordens religiosas e os seus 
intermediários na compra de livros 

 

Luana Giurgevich1 
CIUHCT-FC|UL 

 
 
Introdução 

Durante cerca de cinco séculos, as congregações religiosas detiveram o 
monopólio do comércio do livro em Portugal e uma boa parte deste poder de 
compra-e-venda é evidente na riqueza dos fundos bibliográficos existentes hoje 
em dia nos arquivos do país. Através de uma hábil conjugação de estratégias 
«educativas» e de iniciativas pessoais, as congregações religiosas conseguiram 
estabelecer em Portugal uma rede de cerca 400 bibliotecas. A presença 
«ramificada» das congregações religiosas, em toda a sociedade portuguesa, e a 
grande capacidade das mesmas de organizar o tecido social, tornaram o impacto 
cultural das suas instituições ainda mais profundo. Dessa maneira, as ordens 
religiosas influenciaram, com os seus gostos e interesses, todo o mercado do 
livro português. De facto, os principais focos de compra, de colecção e também 
de re-venda de livros, residíam nas instituições religiosas. No espaço monástico-
conventual (e eclesiástico, mais em geral), a biblioteca era só a «engrenagem» 

																																																								
1 O presente artigo baseia-se na investigação desenvolvida no seio de uma bolsa de pós-doutoramento 
do CIUHCT, financiada pela FCT (SFRH/BPD/64387/2009), entre 2009 e 2016, e constitui uma 
reelaboração e um aprofundamento de algumas pistas de investigação já publicados em Luana 
Giurgevich e Henrique Leitão, Clavis bibliothecarum. Catálogos e inventários de livrarias de 
instituições religiosas em Portugal até 1834, Lisboa, Secretariado para os Bens Culturais da Igreja, 
2016. Agradecimentos. Um agradecimento especial vai ao professor Henrique Leitão por ter sido sempre 
um interlocutor precioso e um assíduo companheiro da viagem chamada Clavis bibliothecarum. 
Agradece-se, igualmente, à toda a comissão organizadora do Ciclo de Conferências «Relações Luso-
Italianas na Época Medieval e Moderna» e, de forma muito especial, às doutoras Nunziatella 
Alessandrini e Susana Bastos Mateus, o trabalho incansável e todo o apoio recebido.  

65



mais «imediata» de uma máquina cultural extremamente complexa. As 
congregações religiosas sustentavam as próprias bibliotecas de forma estável, 
inserindo-as numa estrutura funcional, orgânica e supranacional. Sob as suas 
asas protetoras, abrigavam-se as instituições religiosas maiores, mas também as 
casas religiosas mais «periféricas» e isoladas, assim como as instituições de 
pequenas dimensões. Todas estas realidades, sem alguma exclusão, eram 
abastecidas com grandes quantidades de livros e de novidades literárias, que lhes 
garantia a formação de bibliotecas particularmente ricas e variadas.  

A organização e o crescimento das bibliotecas eram tutelados por um 
rígido sistema normativo definido por cada congregação. O carácter 
centralizante da normativa ligada à gestão prática das bibliotecas tinha o 
objectivo de garantir um maior controlo sobre as colecções, prevenir roubos e 
descaminhos e, enfim, proporcionar um alto nível de preservação dos acervos. 
As livrarias podiam ressuscitar das suas próprias cinzas após cataclísmas 
destruidores porque este sistema organizativo permitia-lhes uma rápida retoma 
económico-cultural. Isto conferia às bibliotecas - desde a constituição dos 
primeiros acervos medievais - um carácter extremamente duradouro.  

As congregações religiosas controlaram o inteiro panorâma cultural 
português até meados do século XIX. Mantiveram uma posição tão sólida, que 
lhes garantiu a primazia sobre qualquer outra instituição laica. De facto, 
nenhuma outra realidade externa às congregações religiosas se aproximou, nem 
em termos de grandeza nem de qualidade, à eclesiástica e só a partir do século 
XVIII começaram a florescer bibliotecas laicas de dimensões análogas. 

Como compradores de livros, as ordens religiosas recorríam a uma 
verdadeira «comunidade» de intermediários nas aquisições, sediados no país e 
no estrangeiro. Vários livreiros portugueses e estrangeiros desempenharam este 
papel de mediação.2 As instituições portuguesas faziam parte de um tecido 
supranacional bem organizado graças ao qual era fácil cultivar relações estáveis 
com os centros tipográficos mais consideráveis. Outros importantes mediadores 
foram os próprios religiosos: seja os portugueses fora de Portugal, seja os irmãos 
estrangeiros. Claramente, esses não eram os únicos circuitos das compras de 
livros e esses nem sempre se descortinavam nos protocolos oficiais: as 
congregações religiosas buscavam livros no mercado de livros raros e antigos, 
nos leilões de livrarias de possuidores laicos e também em situações menos 
claras que podiam até virar para o «ilegal».  

Na encruzilhada de todos esses cenários, constituiu-se uma rede complexa 
de relações entre homens e livros difíceis de destrinçar. Mas para uma 
compreensão melhor das relações estabelecidas ao longo da época moderna 
entre Itália e Portugal, torna-se obrigatório sondar e investigar precisamente 
neste mundo de livros e de desafios de compras.  

																																																								
2 Para fazer alguns nomes, há referências a mercadores de livros sediados em Portugal como Claude Du 
Beux, Joseph-Augustin Borel, João Baptista Reycend, António Barneoud, João Pedro Aillaud, Estevão 
Semeon, etc. 
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O sistema de compra de livros nas bibliotecas eclesiásticas  

Manda o Cappitolo Geral que o Padre Camarario de Santa Cruz compre em o 
Triennio sesentamil reis de Liuros para a Liuraria; S. Vicente e Collegio trinta mil 
reis; Grijó, Serra, Moreira, Landim, e Refoyos dezouto mil reis cada hum, e os 
mosteiros pequenos, noue mil reis, e os liuros que se acharem dobrados nas 
Liurarias dos mosteiros se venderão para as outras Cazas não os hauendo, ou para 
os Relligiozos; e do procedido se comprarão outros Liuros para a Liuraria o que 
tudo guardarão em virtude de Santa Obediencia.  

[Definições do capítulo geral datado de 30 de Janeiro de 1709] 

 

Lendo estas poucas linhas, tiradas das definções do capítulo geral de 1709 
da Congregação de Santa Cruz de Coimbra, fica claro porque a cultura do livro 
em Portugal até à extinção de 1834 dependeu principalmente destes grandes 
compradores de livros. As bibliotecas das instituições religiosas não eram 
recetáculos para o pó nem para os livros que as «pessoas devotas» aí deixavam 
para a salvação da alma. O plano de aquisição de livros, os recursos adoptados 
para o crescimento das colecções e a programação rotineira de «futuras» 
compras mostravam que as bibliotecas das instituições eclesiásticas eram o 
resultado final, e sempre mudável, de uma selecção bem ponderada. A escolha 
dos livros estava latente em muitas regras constituicionais e prevía critérios 
específicos. Também quando os livros eram destinados a fazer parte das 
bibliotecas por doação ou pela redistribuição dos espólios dos religiosos, havia 
um processo de «selecção activa», que projetava logo a biblioteca noutra 
dimensão. Não se tratava de acumulação passiva de livros, mas, ao contrário, de 
construção dinâmica e funcional do conjunto bibliográfico.3 

Os mecanismos de funcionamento das bibliotecas eclesiásticas eram vários. 
Estes íam desde a troca de livros (duplicados, em mau estado ou simplesmente 
desactualizados) ao empréstimo, desde a incorporação dos livros dos noviços que 
ingressavam na congregação4 até à integração das obras usadas pelos religiosos 
falecidos,5 etc.; mas, na prática, o mecanismo mais incentivado era o da compra.  

																																																								
3 Sobre o medo de incorporar na livraria institucional livros proibídos e profanos por vias de difícil 
controlo, quais a doação, ver: Francesca Nepori, «Per una storia delle biblioteche conventuali della 
Provincia dei Cappuccini di Genova», Bibliothecae.it, IV:1 (2015), pp. 57-95 (especialmente pp. 79-80). 
4 A incorporação dos livros dos novícios era uma prática utilizada já no século XVI. A Congregação do 
Oratório do Porto até estipulou uma verba fixa por cada novo noviço, que equivalia a 50.000 réis de 
investimento inicial. Ver: L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 341, p. 774.  
5 A redistribuição dos livros dos religiosos defuntos, com ou sem incorporação nas bibliotecas 
instituicionais, seguia princípios e rituais específicos. De algum modo, o destino dos livros era deixado 
ao arbítrio pessoal dos religiosos. Os religiosos podiam solicitar destinos alternativos para os livros de 
seu uso, mas estes pedidos eram sempre sujeitos à aprovação institucional. No caso em que estes livros 
fossem etiquetados como «inúteis» para os fins da biblioteca institucional, podiam ser vendidos ou 
redistribuídos entre os religiosos continuando assim a circular no espaço eclesiástico. Vários 
documentos transcritos na Clavis bibliothecarum mostram os rumos e as itinerâncias destes livros. Ver, 
por exemplo, a riqueza da documentação beneditina: L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis 
bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 7, pp. 390-393; DOC. 11, pp. 397-398. 
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As congregações religiosas dedicaram amplo espaço à tutela das 
bibliotecas no seu corpus de leis, e é - precisamente - nesta legislação que 
recebía particular atenção a compra de livros novos. As livrarias tiravam 
proveito de uma renda anual fixa destinada à compra exclusiva de livros. Esta 
renda não podia, de forma alguma, ser aplicada para outras finalidades. A verba 
para a compra dos livros era sagrada e tudo o que tinha a ver com o arranjo dos 
espaços, a concertação dos livros, a retribuição dos bibliotecários, etc. era 
financiado por outras vias. Na maioria dos casos, o valor da verba correspondia 
a uma quantia fixa que tinha uma duração trienal. Este valor podia subir ou 
baixar, conforme as decições tomadas pela assembleia de definidores no triénio 
sucessivo.  

Havia uma grande disparidade de verbas entre uma congregação e outra, 
ou na mesma congregação entre as suas muitas instituições - como pode 
facilmente acontecer numa faixa cronológica estendida -, mas, em todo caso, as 
somas que se despendiam regularmente na compra de livros eram avultadas. Os 
gastos em livros podiam igualar ou superar despesas análogas de qualquer outra 
instituição laica. Nem a casa real, nem a universidade, conseguiram estabelecer 
uma biblioteca institucional semelhante e, sobretudo, uma biblioteca com um 
sistema organizativo tão bem articulado e estável.6 

Esta estabilidade era fruto de medidas sujeitas a penalizações, às vezes, 
muito graves. As constituições do Colégio da Ordem de São Jerónimo de 
Coimbra sublinhavam, em relação a essa verba, que o reitor geral era «obrigado 
a comprar cada anno vinte cruzados de Livros para a Livraria, consultando os 
que forem mais necessarios com os Padres Mestres»,7 e que exigiam-se, até, 
certificações escritas destes gastos, que comprovassem o efectivo cumprimento 
das regras por parte dos abades/procuradores exercentes função. No capítulo 
geral de 1719 da Congregação de São Bento, tornava-se essencial a entrega de 
uma «certidão dos Bibliotecarios, como [os Prelados] pouseram na Liuraria os 
liuros e nelles empregaram os coatro mil reis que impoem a Constituhição».8 
Não era controlado só o trabalho dos regentes e procuradores de específicas 
instituições religiosas, mas também o do bibliotecário. A Companhia de Jesus, 
por exemplo, pretendia do bibliotecário um trabalho de inventariação e 
arrumação dos livros que facilitasse a verificação dos livros recém-comprados 
por parte dos provinciais e dos visitadores.9 Em regras e estatutos, destacava-se, 
de facto, a grande atenção reservada a uma «intercepção» pronta do livro novo, 

																																																								
6 Sobre uma comparação entre as verbas da universidade e conventuais no século XVI ver Luana 
Giurgevich, «Visiting Old Libraries: Scientific Books in the Religious Institutions of Early Modern 
Portugal», Early Science and Medicine, 21:2-3 (2016), pp. 252-272 (Número especial intítulado 
«Revisiting Early Modern Iberian Science, from the Fifteenth to the Seventeenth Centuries»).  
7 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 55, p. 469.  
8 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 4, p. 387. 
9 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 322, p. 745. 
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recém-editado, através da leitura diária de efemérides literárias. O trabalho 
incansável dos bibliotecários consistia também na consulta pontual dos 
catálogos de venda dos livreiros e mercadores e antes de efectuar qualquer 
compra eles tinham de conferir com o regente em função.10 Há um grande 
cuidado na escolha de «Obras de maior estimação, e melhor gosto, que se 
houverem dado, ou se derem novamente à estampa». O bibliotecário devia 
submeter ao juízo do reitor junto com os deputados da fazenda a sua lista selecta 
de obras recentemente editadas e/ou reeditadas: e «se examinadas as posses do 
Collegio [o reitor e deputados] entenderem que se podem comprar, serão 
chamados os Mestres, e Professores, para que com os seus votos sobre os Livros 
mais estimáveis, e mais acceitos dos Homens Sabios, haja de effeituar-se a 
compra delles».11 Nos colégios jesuítas, era o prefeito dos estudos em conjunto 
com os mestres de várias disciplinas a redigir uma lista de desiderata, que o 
reitor aprovava para a compra.12  

Em termos numéricos, após 1750, as verbas das maiores instituições 
religiosas - em geral as das casas-mães das congregações e as dos colégios - 
superavam os 200.000 réis anuais e, até, podiam chegar aos 600.000 réis.13 
Merece referir, por exemplo, o grande investimento que foi feito em 1786 pela 
Congregação de São Bento com o objetivo de assegurar uma renda adicional 
para a biblioteca do colégio de Coimbra. A Congregação visava assim aumentar 
notavelmente o acervo bibliográfico do colégio. Este dinheiro era recebido pelo 
colégio trienalmente e saía do fundo monetário da Arca da Congregação. Apesar 
das numerosas queixas sobre as faltas no cumprimento desta lei, uma renda de 
350.000 réis era ainda prevista em 1810, em pleno estado de «decadência» das 
congregações religiosas e de relaxamento dos costumes.  

As ordens religiosas construiram pouco a pouco bibliotecas volumosas, 
mas, antes de mais, desenvolveram competências invulgares. Os religiosos 
tornaram-se em especializados buscadores de livros, homens «monstruoso[s] em 
sciencia Bibliothecaria»,14 por ter conhecimento dos livros, por saber onde 
comprâ-los e como procurá-los, por estar a par de quem contactar, por saber 
escolher o momento melhor da compra, etc. Das competências do «perfeito 

																																																								
10 Há vários exemplos dessa prática. Entre outros, ver o do Colégio de Nossa Senhora da Graça de 
Coimbra da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho (estatutos de 1774), L. Giurgevich e H. Leitão, 
Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 105, p. 536, e o dos colégios jesuítas, datado de 1610-1613, 
DOC. 322, p. 745. 
11 Estas são as prescrições dos Carmelitas Calçados. Ver os estatutos de 1776 em L. Giurgevich e H. 
Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 126, p. 556.  
12 Ver L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 322, p. 745. 
13 Estes dados encontram-se nas tabelas em anexo e foram retirados das fontes transcritas em L. 
Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016 (Tabelas 1 e  2).    
14 Expressão usada pelo Padre D. Manuel Caetano de Sousa falando de Antonio Magliabecchi, 
bibliotecário do Grão Duque de Toscana. Citado por D. Tomás Caetano de Bem, Memorias historicas 
chronologicas da sagrada religião dos clerigos regulares em Portugal, e suas conquistas na India 
Oriental, Lisboa, na Regia Officina Typografica, 1794, tomo II, livro VIII, p. 319.  
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Liureiro»,15 saído de uma tradição eclesiástica plurisecular, fez tesouro também 
o «Grande Rei D. João V.» para a formação da «sua numerosissima, e selecta 
Bibliotheca». O rei, de facto, tinha contratado, «em differentes occasiões», um 
destes homens talentosos, o Padre Dom Luís Caetano de Lima (1671-1757)16 
como seu agente na «compra de numerosas partidas de livros, e de algumas 
livrarias inteiras, que por aquelle tempo se vendêrão em Hollanda».17  
 

O sistema de venda de livros nas bibliotecas eclesiásticas 

E porque os que se vendem aos Religiozos ordinariamente se dão em preço mais 
acomodado, de que já procedeo negociarem elles com os mesmos Livros, vendendo-
os aos Livreiros por muito mayor presso do que os compraram, com grande dolo e 
de fraudo da fazenda da Religião. 

     [Capítulo Geral da Congregação de São 
Bento, datado de 1713]18 

 

Um comércio de compra-e-venda de livros era largamente praticado pelas 
congregações religiosas. A organização de leilões de livros (internos a uma casa 
religiosa, a uma ordem, ou entre congregações religiosas diferentes) era costume 
habitual e fazia parte da «vida» da biblioteca eclesiástica. Havia, como mostra a 

																																																								
15 Nas bibliotecas das casas religiosas, encontram-se muitos manuais, guías técnicos e outros 
instrumentos de trabalho ligados a uma «arte de livreiro» cada vez mais tecnificada. Estes são da autoria 
dos próprios religiosos e bibliotecários portugueses. Além disso, muitos dos catálogos das livrarias 
institucionais das ordens religiosas contêm advertências ligadas aos problemas de catalogação e às 
normas adoptadas. Dois exemplos disto são: BNP, Mss. 6, n. 40 e 41, Arte de Livreiro ou Livreiro 
Curioso Bem Instruído na Maior Perfeição de sua arte [da autoria de D. Manuel Caetano de Sousa, 
clérigo regular teatino]; BPNM, mss., registo n. 7801, cota R/16/1/24, Dissertação sobre o modo de 
compor; e ordenar huma Livraria [post-1750, da autoria de um cónego regrante de Santa Cruz de 
Coimbra, ativo na biblioteca de Mafra]. A transcrição deste último documento e mais informações sobre 
a sua datação encontram-se em Jorge M. Rodrigues Ferreira, História da Biblioteconomia em Portugal 
(c. 1740-1926), Casal de Cambra, Caleidoscópio, D.L. 2011, Doc. II, pp. 231-267.  
16 Dom Luís Caetano de Lima, clérigo regular teatino, foi uma figura peculiar no panorâma cultural 
português da primeira metade do século XVIII. Foi Prepósito da Casa da Divina Providência de Lisboa, 
membro da Academia Real da História e, também, secretário de línguas na Secretaria de Estado dos 
Negócios Estrangeiros. Era conhecido por ser um bom linguísta e foi autor de várias gramáticas, entre as 
quais aparece também a Gramatica italiana, e arte para aprender a lingua italiana por meio da lingua 
portuguesa, Lisboa, Offina da Congregação do Oratório, 1734. É de recordar ainda a sua viagem a 
Roma de 1721 como conclavista régio aquando da morte do Papa Clemente XI. Mais informações 
encontram-se em Sara Bravo Ceia, Os Académicos Teatinos no Tempo de D. João V - Construir Saberes 
enunciando Poder, FCSH, 2010, DH - Dissertação de Mestrado em História Moderna e dos 
Descobrimentos, pp. 101-104.  
17 O Padre Lima detinha carta branca por parte de D. João V para a aquisição de qualquer livro e 
manuscrito raros. Ver: D. T. C. de Bem, Memorias historicas chronologicas..., cit., 1794, tomo II, livro 
XII, p. 147.  
18 BPMP, Ms. 2, Actas capitulares de S. Martinho de Tibães desde 1713 até 1776. Ver também: L. 
Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 4, p. 387. Ver também o DOC. 1, p. 
384, com as disposições sobre as vendas de livros permitidas. Mais um exemplo deste género são as 
queixas expressas nos definitórios da ordem carmelita, especialmente no DOC. 142, pp. 569-570. 
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citação anterior, um hábito «legal» de revenda de livros, mas, às vezes, os 
religiosos (neste caso os Beneditinos) podiam aproveitar-se - incorretamente - de 
alguns benefícios que a própria ordem lhes propiciava. Assim, os membros da 
congregação compravam livros em leilão a preços extremamente convenientes. 
A congregação incentivava este tipo de iniciativas porque o seu objectivo 
principal era manter os livros em circulação dentro dos claustros. Mas, 
paradoxalmente, estas facilicitações iam a favor dos religiosos mais astutos que, 
com boa intuição comercial, revendiam-nos a «estranhos», a outros leigos e, até, 
a livreiros. O círculo não se fechava e os religiosos mantinham assim, de forma 
continuada, um intenso diálogo com o mercado laico de livros. 

Desde a formação das primeiras bibliotecas, as congregações religiosas 
insistiram sobre este ponto. A venda de livros era, de facto, uma faca de dois 
gumes: não se devia vender livros a pessoas de fora e, se acontecia de os vender, 
era unicamente para comprar os livros mais proveitosos para toda a 
comunidade.19 De facto, as regras sobre a venda «para fora da Religião» tinham 
as suas atenuantes, as quais podiam trazer ambiguidades: era vedada porque 
levava à comercialização descontrolada dos livros da livraria comunitária; era 
aceite para conseguir actualizar as colecções. Em 1786, as definições da Ordem 
de São Bento proibíam a venda de livros para fora da congregação, «exçeto 
aquelles, que os Monges não quiserem, cujo produto se ajuntara ao depozito da 
Livraria».20 Segundo as mesmas definições estas vendas tinham que ser geridas 
pelos próprios bibliotecários, os quais tinham que empregar o dinheiro obtido na 
compra de livros novos para a mesma livraria.21  

Nas constituições dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz de Coimbra era 
estabelecida uma hierarquia de vendas relacionada com as tipologias de livros 
presentes nos espólios dos religiosos defuntos. Principalmente, todos os livros 
«que não forem espirituaes» - e este detalhe reenvia direitamente à variedade de 
temáticas à qual as livrarias das ordens ambicionavam - aplicavam-se à 
biblioteca institucional do mosteiro: os que estavam em duplicado entravam no 
sistema de vendas. Mas se os livros possuídos pelo defunto fossem em melhor 
estado de conservação - e sobretudo menos "manuseados" - estes tinham que 
substituir os existentes na biblioteca institucional e eram estes últimos a entrar 
no sistema de vendas.22 Esta «lei da sobrevivência» - provavelmente - levou à 
perda de exemplares intensamente usados para uma «preservação» de edições 
«imaculadas» e «intactas». 

Em finais do século XVIII, os beneditinos introduziram para as 
bibliotecas da congregação mais uma limitação relacionada com a compra dos 
livros. Tratava-se de atingir uma determinada meta anual de gastos, pela qual as 
compras nunca podiam ser inferiores aos 100.000 réis. Esta proibição tinha o 

																																																								
19 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 63, pp. 477-479. 
20 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 7, p. 392. Além dos Beneditinos, 
encontram-se disposições análogas para diferentes congregações religiosas, quais os Franciscanos da 
Província da Conceição ou a Ordem do Carmo. 
21 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 4, p. 387.  
22 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 84, p. 499. 
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objetivo concreto de limitar a aquisição de livros considerados «insignifi-
cantes».23 A utilidade dos livros era o critério mais poderoso de escolha e definia 
os parâmetros concretos das compras. Os bibliotecários desta ordem religiosa 
deviam ter o cuidado «de conservar as diversas edições de conhecido 
merecimento»,24 que se podiam encontrar nos espólios dos monges: havia uma 
preocupação especial em manter na livraria diferentes edições da mesma obra 
além da edição mais atualizada, tornando assim a biblioteca institucional numa 
espécie de «palimpsesto» de edições e versões, de «necessarii libri tam veteres 
quam recentes».25    

A ingerência das ordens religiosas na vida quotidiana dos seus membros 
e, sobretudo, em matéria intelectual, foi outro elemento-chave que é preciso 
considerar. O voto da pobreza tinha particular influência em algumas ordens 
religiosas, mais do que em outras. Os Eremitas de Santo Agostinho reservavam-
lhe particular atenção. As rendas dos seus professos eram vinculadas a licenças 
para a compra de bens específicos. Por esta razão, um religioso com uma licença 
para gastar a sua renda em livros, não podia usar os mesmos recursos financeiros 
para qualquer outro tipo de bem móvel. Estas rendas podiam ter duas 
finalidades: pública ou particular. A licença pública tornava-se particular quando 
a própria instituição religiosa não conseguia satisfazer as exigências básicas do 
religioso. No caso específico dos livros, isto acontecia se a ordem religiosa não 
disponibilisasse dos livros essenciais para a prática dos rituais e, antes de mais, 
se não tivesse os para o estudo.26 

Uma análise mais aprofundada das fontes de arquivo poderá trazer mais 
informações sobre este sistema de compra-e-venda. Há pistas que levam à 
reconstrução do comércio de livros praticado nos leilões públicos das 
instituições religiosas, com nomes de compradores, indicações bibliográfias dos 
livros comprados, valores destes livros e avaliações para o leilão. Nos leilões de 
livros provenientes dos espólios dos defuntos, o capítulo geral da Congregação 
de São Bento de 1810 previa que estes se vendessem «a quem mais der».27 
Todos esses montantes ficavam pontualmente registados, mostrando qual era o 
valor atribuído a certas obras e quais os critérios de venda. Um exemplo entre 
outros, pode ser o do Mosteiro de Tibães, que, em 1728, vendeu livros para os 
religiosos do seu claustro, mas também vendeu livros por um valor de 10.000 
réis para a livraria do Mosteiro de Basto.28  

As congregações religiosas não só compravam e revendiam, mas também 
recebíam, trocavam e emprestavam livros. Todos estes mecanismos eram 
ligados entre eles por um fil rouge: o processo de selecção dos livros e todo o 

																																																								
23 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 7, p. 392.  
24 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 11, p. 398.  
25 Expressão latina tirada das constituições de 1577 de frades capuchos. Ver: Venatius, Monumenta ad 
constitutiones ordinis fratrum minorum capuccinorum pertinentia, Roma, Curia Generalitia, 1916, p. 523. 
26 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 100, p. 530. 
27 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 11, p. 397.  
28 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 26, p. 410. 
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que este comportava. A selecção de livros era uma operação bem ponderada e 
acontecia a vários níveis, desde o mais particular (por intermédio de um 
religioso específico) ao mais geral (por missão específica de uma determinada 
ordem religiosa e por imposições até externas às ordens religiosas). Este 
processo era essencial, sobretudo, em vista de uma efectiva actualização das 
colecções. Por isso, os bibliotecários eram obrigados de examinar 
escrupulosamente os catálogos dos livreiros, na busca de novidades literárias 
nacionais e internacionais. O interesse em comprar livros saía frequentemente - 
ou melhor, regularmente - das fronteiras de Portugal. A «febre de compras» era 
tal que levava os religiosos - como é o caso do Provincial dos Franciscanos da 
Província dos Algarves, Padre Imidiato, a comprar «elle aos Estrangeiros oito 
mil cruzados de livros, ou talvez mais» e a encomendar «a grande Obra = 
Bibliotheca Patrum = vinda de fora do Reyno por sua conta, cujo preço sobe a 
duzentos, e cincoenta mil reis».29 
 

Rotas luso-italianas 

Remeto à Sua R.ma memoria dos Liuros que tratão de nossa Senhora, que alcansei com 
Trecullo, mutuando por não hauer nossos Liureiros cathalogo de suos Liuros, è esser 
preciso visitar Liuro por Liuro suas Liurarias por tempo adianto tenho duuida 
encontrar otros Tratados.  

[De José Reycend ao P. Domingos Pereira (CO), Turim, 13 de Outubro de 1756]30 

 

Nas linhas anteriores, extraídas de uma carta escrita pelo livreiro José 
Reycend ao Padre Domingos Pereira da casa oratoriana de Lisboa, desde 
Turim, em 1756, chama-se a atenção, para uma das actividades mais praticadas 
pelas congregações religiosas: a compra de livros novos, úteis e/ou raros em 
circúitos interancionais (e nomeadamente no italiano). A compra dos livros, às 
vezes, tinha sabor a desafio e transformava-se numa busca ansiosa que até 
podia levar ao desespero. Esta busca movimentava anualmente um grande 
número de livros e pessoas, cujos nomes fazem parte de uma história ainda por 
escrever.  

Traçar os caminhos dos livros e identificar os seus agentes nem sempre é 
tarefa fácil, mas existem fontes bibliográficas ricas neste tipo de informação. A 
correspondência entre livreiros e compradores como a do Padre Domingos 
Pereira, bibliotecário da livraria da Casa de Nossa Senhora das Necessidades, e 
José Reycend, livreiro de família briançonês natural de Turim, é um exemplo 
disto. Estes dois homens mantiveram relações epistolares intensas que 
testemunham muito mais do que os interesses pessoais de um religioso isolado. 
																																																								
29 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 223, p. 661.  
30 BNP, Colecções em Organização (Congregação do Oratório de São Filipe de Néri), caixa 7(1), doc. 
72. Texto integral da carta transcrito em L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, 
DOC. 339, p. 771.   
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A correspondência revela a orientação de compra dos Oriatorianos de Lisboa 
num momento peculiar (e traumático) da história da sua biblioteca institucional. 
De facto, a troca epistolar mantida entre Pereira-Reycend foi particularmente 
intensa após a destruição da livraria de Nossa Senhora das Necessidades, 
provocada pelo terramoto de 1755. Com o incêndio desencadeado pelo 
terramoto ardeu a Casa do Espírito Santo, mas também uma colecção - única na 
Europa - de raridades literárias e obras de arte que tinham como comum 
denominador a Virgem Maria.31 Logo após o terramoto, o movimento de 
aquisições de livros cresceu a um ritmo vertiginoso. Era evidente a tentativa do 
Padre Pereira de reconstruir não só «uma» biblioteca, mas também «a» colecção 
mariana perdida. A rapidez de reacção e a compra compulsiva de livros não 
estavam ligadas exclusivamente às vontades pessoais do bibliotecário, eram 
procedimentos recorrentes e habituais, desde séculos, entre as ordens religiosas. 
A recuperação dos livros perdidos ativava-se quase de forma imediata e isto é 
visível na história de outras livrarias eclesiásticas portuguesas.32 Os lotes de 
livros eram adquiridos por intermédio de vários livreiros de Lisboa, mas foi 
sobretudo a relação com José Reycend a fortalecer as compras de livros saídos 
de centros tipográficos italianos ou intercetados no território italiano. O livreiro 
Reycend fazia parte de uma das muitas famílias francesas de mercadores de 
livros que vieram a instalar-se em Lisboa na primeira metade do século XVIII e, 
especialmente, foi um dos principais fornecedores das bibliotecas fundadas pelo 
rei D. João V.33 Na altura do terramoto José Reycend, de facto, tinha regressado 
a Turim e dalí tinha continuado o seu negócio de livros, mantendo diversas 
filiais na Itália e no estrangeiro. Em Portugal, Reycend nomeou como seu 
procurador um certo Pedro José Reycend, que nas cartas identifica ser «seu 
primo».34  

Desde Itália, observam-se principalmente duas rotas marítimas usadas 
pelo envio dos livros. Os lotes expedidos via mar eram recebidos em Lisboa por 
Pedro José Reycend e saíam desde os portos de Genova e Venezia. O mercador 
procurava-os entre dois possíveis fornecedores: nas casas dos livreiros e nas 
bibliotecas de conventos italianos, franceses e espanhóis.35 

																																																								
31 Não havia só livros entre a colecção da Casa do Espírito Santo: aí conservavam-se pinturas italianas 
de grande valor procedentes de Roma. Ver: Luciano Coelho Cristino, «A Biblioteca Mariana dos 
Oratorianos de Lisboa (séc. XVIII)», De cultu mariano saeculis XVII-XVIII: acta congressos 
mariologici-mariani internationalis in republica melitensi anno 1983 celebrati, Romae, Pontificia 
Academia Mariana Internationalis, 1988, vol. VII, pp. 111-128 (especialmente p. 120). 
32 Vários são os exemplos que testemunham a rapidez de uma reconstrução das colecções de livros após 
cataclísmas e devastações. De uma tentativa parecida foi objecto a livraria beneditina do Mosteiro da 
Batalha depois da onda destruidora das invasões francesas. Ver: L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis 
bibliothecarum..., cit., 2016, INV. 654, p. 277.  
33 Ver especialmente: Fernando Guedes, Os livreiros franceses em Portugal no século XVIII, Lisboa, 
Academia Portuguesa de História, 1998 e Manuela D. Domingos, Livreiros de Setecentos, Lisboa, 
Biblioteca Nacional, 2000.  
34 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 339, p. 771.  
35 Recorda-se aqui, por exemplo, a venda de muitíssimas obras raras que naquela altura foi orquestada 
com o Padre Provincial de Milão. Reenvia-se ao doc. citado na nota 1.  
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As relações luso-italianas mantidas pelas congregações religiosas 
envolvíam contínuos fluxos de livros em âmbas as direcções, mas ainda não 
existe um trabalho sistemático das fontes que ilustrem estes caminhos. Este 
fluxo "bilateral" de livros pode ser rezumido por dois exemplos:  

1) O primeiro é o envio de livros desde a Itália como foi o caso do Padre 
Pereira e o de um grande lote de livros recebido pelo Mosteiro de Santa Cruz de 
Coimbra em 1750 proveniente de Roma, que chegava por troca de parte da 
impressão das obras do Santíssimo Padre Bento XIV que lá se mandou fazer.36 

2) Enquanto o segundo está relacionado com o espalhar da fama de 
qualidade e raridade das colecções das bibliotecas eclesiásticas portuguesas que 
recebiam, até desde o estrangeiro, pedidos de empréstimo. Este é o caso de um 
pedido da Corte de Nápoles de obras conservadas na biblioteca do Mosteiro de 
Alcobaça: as ditas obras tinham de ser copiadas em Nápoles para tomar depois o 
caminho de França, onde tais exemplares eram indetectáveis. Os manuscritos do 
mosteiro de Alcobaça tinham, de facto, recebido «lauores, que muitos lhe tem 
tributado depois da impressão do Index dos mesmos M.S. que fez especie na 
Curia Romana».37 E como escreve Aires Augusto Nascimento «o livro não fica 
encerrado em Alcobaça», ao contrário, sempre circulou em empréstimo.38   

As redes internacionais tecidas pelas congregações religiosas, entidades 
sobrenacionais - e algumas coordenadas direitamente desde Itália, Espanha ou 
França -, favoreciam a continuação de um flórido comércio de compras e o 
diálogo constante com o mercado europeu.   
 

Que livros? Entre lícito e ilícito  

A nenhum dos nossos dem os superiores liçença para poderem ler liuros lasciuos, que 
estam na liuraria secreta: e verão se depois de emendados se podem vender ou seruir 
em algum outro Collegio e nam sendo emendados, queimense logo todos. 

[Visitação do Padre Provincial João Alvares, SJ, 1610-1613]39 

 

Folheando os catálogos e os inventários das bibliotecas das ordens 
religiosas portuguesas, além das obras teológicas e espirituais, aparece um 

																																																								
36 Exemplo que se encontra entre a documentação transcrita em L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis 
bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 89, p. 507. Na altura era bibliotecário do mosteiro Dom Pedro da 
Encarnação, o qual lamenta a falta de espaço para acolher os ditos livros e a necessidade de acomodâ-los 
sobre os bancos da livraria.  
37 Ver: L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 46, p. 444. O pedido 
remonta ao generalato do abade Frei Manuel de Mendoça, exercente cargo na segunda metade do século 
XVIII. 
38 Para uma história dos empréstimos do Mosteiro de Alcobaça ver, entre outros, Aires Augusto 
Nascimento, «A experiência do livro no primitivo meio alcobacense», Actas do IX Centenário do 
nascimento de S. Bernardo – Encontros de Alcobaça e Simpósio de Lisboa, Braga, Universidade 
Católica Portuguesa, 1991, p. 144. 
39 L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 322, p. 743. 
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número invulgar de textos menos "edificantes".40 Abundam as obras literárias e, 
também, as científicas, assim como há livros proibídos. As obras poéticas eram 
muito comuns e, até florescentes, nas celas das monjas, não obstante as rigurosas 
proibições sobre a posse deste tipo de livros.41 Se, por um lado, os livros 
abusivos podiam ser até queimados, por outro, como se explica a presença de 
textos pouco ortodoxos? A fluidez da livraria, dos patamares, dos interesses, do 
uso e, também, a percepção da existência de diferentes formas de leitura dos 
mesmos textos, facto que podia levar à consideração de que muitos destes livros 
eram simples «fabulas», que dificilmente iríam atacar as bases sólidas da fé.42  

Livros de poemas e sátiras, correspondências várias, livros de viagens, 
mas também compêndios matemáticos, livros de astrologia e prognósticos, obras 
médicas, gazetas e jornais: todos estas diferentes tipologias de livros faziam 
parte do amplo leque de assuntos presentes nas bibliotecas de instituições 
eclesiásticas. Era comum encontrar em livrarias quais a do Convento de Nossa 
Senhora de Jesus dos Franciscanos Terceiros e a dos Oratorianos das 
Necessidades revistas periódicas italianas quais o «Giornale de' Letterati 
d'Italia», publicado entre 1710 e 1740, e que abrangia vários temas desde a 
teologia até à ciência e ao direito.   

As obras do século XVI italiano estão bem representadas, tanto as 
descrições do mundo, quanto as obras poéticas de largo consumo. A livraria do 
Convento de São Francisco de Lisboa possuía, por exemplo, a obra Navigationi 
et Viaggi do Giovanni Battista Ramusio, uma das maiores colectâneas de relatos 
de viagem daqueles tempos e baseada em parte substancial em textos de origem 

																																																								
40 Também as fontes italianas mostram uma realidade parecida. Existem vários estudos monográficos, 
sobretudo de realidades regionais. Uma recolha de listas de livros possuídos pelas ordens religiosas 
masculinas italianas no final do século XVI, a transcrição destas listas e a individuação das edições 
listadas foi objecto do programa «Ricerca sull'Inchiesta della Congregazione dell'Indice [RICI]». Ver: 
Roberto Rusconi, «Le biblioteche degli ordini religiosi in Italia intorno all'anno 1600 attraverso 
l'inchiesta della Congregazione dell'Indice. Problemi e prospettive di una ricerca», in Edoardo Barbieri e 
Danilo Zardin (org.), Libri, biblioteche e cultura nell'Italia del Cinque e Seicento, Milano, V&P 
Università, 2002, pp. 63-84; Rosa Marisa Borraccini, Giovanna Granata e Roberto Rusconi, «A 
proposito dell'inchiesta della S. Congregazione dell'Indice dei libri proibiti di fine '500», Il Capitale 
culturale, 6 (2013), pp. 13-45. Ver também, entre outros, Francesco De Luca, Biblioteche monastiche in 
Puglia nel Cinquecento (1: La tonaca, il saio, il breviario nella Lecce del Cinquecento; II, Terra 
d'Otranto), Lecce, Conte Editore, 1996[1997]-2000, 2 vols.  
41 As proibições eram ainda mais rigorosas para as ordens femininas do que para as congéneres 
masculinas. Vejam-se as constituições do Mosteiro de Santa Maria de Semide de religiosas beneditinas: 
L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 19, p. 404. Os inventários 
redigidos pela Mesa Censória mostram a existência repetida de obras profanas nas celas das religiosas 
de várias congregações. Ver L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016. 
42 Com as seguintes palavras, escritas em 1557, o padre dominicano Michele Ghislieri tentou introduzir 
na Itália medidas que tornassem emendáveis os livros do Ariosto e do Boccaccio, entre outros, para 
preservâ-los do fogo da censura: «Di proibire Orlando, Orlandino, cento novelle et simili altri libri più 
presto daressemo da ridere ch'altrimente perché simili libri non si leggono come cose a qual si habbi da 
credere, ma come fabule, et come si leggono anco molti libri de' gentili come Luciano, Lucretio, et altri 
simili.» Citação tirada de Vittorio Frajese, La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia, Roma-
Bari, Editori Laterza, 2014, edição digital sem paginação disponível na internet, www.laterza.it 
[Consultada em 10 Set. 2017]. 
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portuguesa.43 Na livraria dos jesuítas de São Roque aparece uma obra do 
cartógrafo-impressor veneziano Giacomo Gastaldi, La universale descrittione 
del mondo, um livrinho explicativo da nova edição do seu planisféro, de 
influência copernicana, editado duas vezes entre 1561-1562.44 A livraria de São 
Roque tinha entre as suas obras a Descrittione di tutta Italia do Padre Leandro 
Alberti da Ordem de São Domingos, editada pela primeira vez em Bologna em 
1550, e que foi um verdadeiro bestseller do século XVI.45 Este gênero literário 
foi objecto de um crescendo de interesse e de uma procura intensa no mercado 
editorial, facto que não deixou insensíveis as congregações religiosas 
portuguesas. Mais uma obra a atestar este fenômeno é a Breve descrizione del 
Regno di Napoli diviso in XII Provincie do Ottavio Beltrano, que teve seis 
edições entre 1640 e 1673, e era possuída pela biblioteca dos Franciscanos de 
Xabregas.46 Uma livraria mais modesta como a do Convento de São Paulo de 
Almada do Ordem dos Pregadores possuía Il devotissimo viaggio di 
Gerusalemme, obra do francês Jean Zuallart, cuja primeira edição é a romana de 
1587 escrita em italiano.47 

Eram "habitués" das livrarias eclesiásticas portuguesas autores quais 
Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Baldassarre Castiglione e, nem sempre, 
todas estas obras eram permitidas.48 Mas os religiosos podiam, após pedido 
explícito, ter autorização para a posse e leitura de alguns livros proibídos. 
Assim, por exemplo, sabemos que em 1704 D. Luís Caetano de Lima, padre 
teatino, podia ler todos os livros proibídos do índex romano com excepção de 
alguns: entre os livros «mais proibídos» apareciam as obras de Niccolò 

																																																								
43 Trata-se de uma edição em três tomos, publicada em Veneza, entre 1563-1565. Zoltán Biedermann 
fala desta obra e da importância de cartógrafos-impressores como Giacomo Gastaldi em: Zoltán 
Biedermann, «O embaixador, a Pérsia e os mapas», in Rui Manuel Loureiro (org.), A biblioteca do 
Embaixador. Os livros de D. García de Silva y Figueroa, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, 2014, 
pp. 55-67 (especialmente pp. 59-60). 
44 BNP, COD. 7393, Catalogus Authorum qui sunt in D. Rochi Bibliotheca: «Gastalde Giacomo, 
Descripcione del mondo, 1, 79.», f. 96r. Sobre este catálogo, ver L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis 
bibliothecarum..., cit., 2016, INV. 701. 
45 Ver: BNP, COD. 7393, Catalogus Authorum..., cit.: «P. Leandro Alberto | Descriptione de tutta Italia. 
| 1 | 71», f. 40r. Sobre o sucesso deste livro e a sua definição como bestseller, ver: Sonia Merli, «La 
'Descrittione di tutta l'Italia' di Leandro Alberti: breve storia di un bestseller del XVI secolo», in Cinque 
donne per cinque Cinquecentine, Torrita di Siena, Società Bibliografica Toscana, 2013, pp. 99-111 
(especialmente pp. 99-100).  
46 A segunda edição da obra encontra-se regisada na secção «Historia Profana»: BNP, COD. 7446, 
Segundo tomo do Catalogo, contem da Letra = L-thé-Z Sermonarios latinos, Italianos, Francezes, 
Castelhanos, e Portuguezes, Manuscriptos, e Folhetos volantes [da livraria do Convento de São 
Francisco de Xabregas]: «Ottavio Beltrano de Terranova. Discrittione del Regno de Napoli. 1. 4.º 
Napoli. 1644, 10, 5 V.». Sobre este catálogo, ver L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., 
cit., 2016, INV. 471. 
47 Giovanni Zuallardo, Il devotissimo viaggio di Gerusalemme, Roma, per F. Zanetti, & Gia. Ruffinelli, 
1587. Exemplar da Biblioteca Central da Marinha, RDb3-01/02, com pertença: «Do Convento de S. 
Paulo de Almada». 
48 Alguns exemplos transcritos a partir do inventário da livraria pública e das livrarias particulares dos 
padres da Casa Professa de São Roque foram transcritos no DOC. 1 do Anexo.  
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Macchiavelli e os livros de astrologia judiciária.49 Esta licença podia ser 
renovada de cinco em cinco anos, mas havia também quem como o padre Dom 
Manuel Caetano de Sousa, da mesma congregação, tinha licença para deter na 
sua cela livros proibidos sem limitação alguma.50  

A biblioteca do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça tinha uma secção 
volumosa de livros que vinham da Itália e que eram produzidos nos principais 
centros tipográficos italianos (como Nápoles, Veneza, Pádua, Turim, Florença, 
Milão, Roma, Bolonha). Ainda mais valiosa era a grande quantidade de obras 
em língua italiana. Entre estas edições em língua vulgar, havia os livros de 
Andrea Palladio, Cristoforo Borri, Francesco Silvestri, Giacomo Barozzi 
Vignola, Girolamo Cataneo, Paolo Soncini, entre outros.51 A livraria de 
Alcobaça conservava também, na sua «Casa das obras proibídas», a edição de 
1626 da obra Le lettere delle dame, e degli eroi di Francesco Della Valle (1ª ed. 
de 1622), uma recolha de poesias redigidas em forma epistolar que se 
alimentava largamente da tradição épica italiana e ovidiana.52 Também no 
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra conservavam-se obras saídas dos prelos 
italianos em casas fechadas e de acesso restrito. Aí se guardavam 
cuidadosamente duas edições da Summa de ecclesiastica potestate de Agostino 
d'Ancona (ed. Romae 1479 e Venetiis 1487), autor do século XIV, teologo e 
teórico de um poder temporal concedido pelo papa in ministerium aos soberanos.   

A leitura dos catálogos confirma dados previsíveis, mas também nos leva 
a questionar sobre aspectos menos óbvios da história das livrarias eclesiásticas 
portuguesas, na complexa teia de relações estabelecidas entre as congregações 
religiosas regulares e os contactos com o estrangeiro, e nomeadamente a Itália. 
 

Algumas conclusões e perspectivas futures 

A investigação sobre bibliotecas eclesiásticas está longe de poder 
considerar-se terminada e são vários os assuntos que não foram ainda estudados. 
Subsistem muitas questões acerca do conteúdo das livrarias eclesiásticas, 
sobretudo no que diz respeito às relações com o mercado do livro estrangeiro 
(incluindo o italiano), que só uma pesquisa mais detalhada poderá resolver. 
Como foi explicado, aqui foram dadas apenas algumas linhas de pesquisa que 
será preciso desenvolver noutros estudos e, talvez, num trabalho sistemático de 

																																																								
49 BNP, COD. 417, Licença da Inquisição Geral de Roma, concedida ao Padre D. Luiz Caetano de 
Lima para possuir e ler todos os livros prohibidos no Índex romano excepto os de Molina, Nicolau 
Machiavello, e os de Astrologia Judiciaria. Em 30 de Dezembro de 1704. 
50 D. T. C. de Bem, Memorias historicas chronologicas..., cit., 1794, tomo I, livro VIII, p. 355. 
51 A maioria dos exemplos inclui livros científicos: este facto é dado pelo contexto em que o 
levantamento de catálogos e inventários de bibliotecas eclesiásticas foi desenvolvido. Ver para mais 
exemplos o DOC. 2 do Anexo. 
52 A entrada do índice refere: «Livros, que se achão na Caza das obras prohibidas | Le lettere delle 
Dame, e degli eroi di Francesco - in Venetia 1626 - 8.º - Vol. 1 - Capa de pergaminho =». ANTT, 
Ministério das Finanças, Convento de Santa Maria de Alcobaça, caixa 2192, [processo n. 5], f. 440v. 
Sobre este catálogo, ver L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, INV. 106. 
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análise de todos os mais de 1000 catálogos/inventários de bibliotecas 
eclesiásticas presentes no levantamento da Clavis bibliothecarum. Estas listas de 
livros constituem hoje uma documentação única do património bibliográfico 
português e sobre esta base empírica é possível trazer à luz uma mina de 
informações sobre a circulação do livro, os núcleos históricos de muitas recolhas 
e a individuação de milhares de edições.  

As ordens religiosas, além de serem vistas como um grupo cultural sujeito 
a notáveis transformações e como uma realidade institucional ampla e pouco 
homogênea, partilharam formalmente e informalmente traços comuns e 
construiram, sobretudo, um próprio e específico perfil cultural. Parece 
inequívoco hoje o importante papel desempenhado, em Portugal, pelas 
congregações: como elementos activos do processo de afirmação de uma 
determinada cultura a um nível nacional; como criadores de bibliotecas e de 
centros de ensino e studia; e, enfim, como promotores de mecanismos próprios 
capazes de afirmar a permanência dos seus peculiares interesses intelectuais. As 
investigações futuras vão ter que clarificar, entre todos estes aspectos, a clara e 
permeável predisposição às novidades de «ultra-fronteira» dessas congregações 
e, não menos importante, explorar as dimensões de uma complexa rede de 
intermediários nas relações com o estrangeiro. 
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ANEXO 

 

TABELA 1: Verbas destinadas à compra de livros, por ano53 

 

Congregação religiosa/Instituição  Data Valor   

O-Cist/Mosteiro de Alcobaça 1593 10.000 réis54 

SJ/Colégio de Coimbra 1610 100 cruzados 

CRSA/Mosteiro de S. Cruz de Coimbra 1709 20.000 réis 

 1769  200.000 réis 

CRSA/Mosteiro de S. Vicente 1709 10.000  réis 

 1769 200.000 réis 

CRSA/Colégio de Coimbra 1709 10.000 réis 

CRSA/Mosteiro de Grijó 1709 6.000 réis 

CRSA/Mosteiro da Serra 1709 6.000 réis 

 1769 100.000 réis 

CRSA/Mosteiro de Moreira 1709 6.000 réis 

 1769 100.000 réis 

CRSA/Mosteiro de Landim 1709 6.000 réis 

CRSA/Mosteiro de Refóios 1709 6.000 réis 

CRSA/Mosteiros pequenos 1709 3.000 réis 

 1769 50.000 réis 

OSJ/Colégio de Coimbra 1727 20 cruzados 

Lóios/Convento do Salvador de Vilar dos Frades 1734  10.000 réis 

OFM/Província da Coinceição 1735 5.000 réis 

OP/Convento de São Domingos de Lisboa 1752 229.000 réis 

 

																																																								
53 Os dados foram uniformizados adoptando o parámetro «anual», e não o do «triénio», frequentemente 
usado entre ordens religiosas. Os dados foram retirados de vários pontos da obra L. Giurgevich e H. 
Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016. 
54 Mais uma curiosidade relativa a esta livraria é que a Ordem de Cister fez um grande investimento no 
arranjo das encadernações dos seus livros, contra qualquer preocupação ligada à vanitas da posse: 
existia uma verba extra de 50.000 réis anuais destinados para este fim, de forma que «a Livraria se 
reduza a quazi total uniformidade». Ver: L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, 
DOC. 34, p. 419. 
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OSB/Colégio de Coimbra 1786 116.000 réis55 

OSB/Mosteiros grandes como de Paço de Sousa 1786 12.00  réis 

 1804 24.000 réis 

OSB/Mosteiro pequenos como o de Cabanas 1786 6.000 réis 

 1804 12.000 réis 

OFM(Terceiros)/Convento de N.S. de Jesus de Lisboa post-1780 500-600.000 réis56 

SJ/Colégio de Évora ca 1613 10.000 réis 

CO/Casa das Necessidades 1764 220.000 réis 

 

 

TABELA 2: Verbas extraordinárias e pontuais para as livrarias57 

 

Congregação religiosa/Instituição  Data Valor   

CO/Casa das Necessidades 1756 30.000 réis 

CM/Casa da Cruz de Lisboa  1765  600.000 réis 

OSB/Mosteiro de Santa Maria de Miranda 1773 40.535 réis 

OFM(Terceiros)/Convento de N.S. de Jesus de Lisboa 1777 100.000 réis 

OSB/Mosteiro de Cabanas 1786 105.500 réis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
55 Ver L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, DOC. 7, p. 393, DOC. 9, p. 396 e 
DOC. 11, p. 398.   
56 Esta verba refere-se ao generalato do Provincial Frei José Mayne e visava ao acabamento dos 
trabalhos arquitectónicos da biblioteca do Convento de Jesus. Uma vez acabada a obra este «fundo» 
anual tinha que ser revertido na compra de livros, raridades e instrumentos físicos para a mesma livraria 
(e também para o museu aí estabelecido). Ver: L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 
2016, DOC. 173, p. 607. 
57 Estas verbas podem provir de diferentes fontes: espólios, legados, doações, rendimentos vários, etc. 
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DOCUMENTO 1: Exemplificação de autores italianos na livraria pública e nos 
cubículos dos Padres jesuítas de São Roque58 
 

Na livraria pública 

Hist.  Torquato Tasso. Gerusalemme Liberata 4.º Parm. 1587 f. 30r 

Hist. Castiglione Balth. Il Cortegiano Firenze 1531 12 f. 31r 

Cavalca Domenico Pungi Lingua, frutti della Lingua 12 Venet. 1563 f. 98v 

Dante Alighieri Poesie 12. Lyone 1551. f. 99r 

Medesimo 12 Lione 1547. f. 99r 

Ariosto Orlando Furioso 24  f. 99r 

Misc. Ariosto Ludov. Orlando furioso 8. Venet. 1566 f. 107v 

 

Nas livrarias dos cubículos dos padres 

Misc. Orlando gnamorato 4.º Venet. 1506 f. 135r 

Misc.  Vrrea de Jeronimo Orlando furioso 4.º Hispali 1615 f. 135r 

Misc.  Metamorfosi di Ovidio Ridotte da Giovanni Andrea dell'Anguillara 4.º  f. 136r 

Misc.  Il Cortegiano del Conte Baldazar Castiglione 12 1544 f. 140r 

Misc.  Muratori Lodovico Antonio Governo della Peste 12 Modena 1722 f. 160v 

Misc.  Tasso Torquato Gierusalemme Conquistata Parigi 1665 f. 162v 

Misc.  Alighieri Danti la Visione Poema 24. Padova 1629 f. 162v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
58 BNP, COD. 7431, Catalogo da Biblioteca de S. Roque, Julho 18 de 1760. Mais informações sobre 
este inventário em: L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., cit., 2016, INV. 705. 
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DOCUMENTO 2: Exemplificação de algumas edições italianas do século XVI 
identificadas na biblioteca de Alcobaça da Ordem de Cister59 
 

CLAVIUS, Christoph, 1538-1612, S.J. 

Christophori Clavii Bambergensis ex Societate Iesv in Sphaeram Ioannis De Sacro 

Bosco Commentarivs... Venetiis: apud Bernardum Basam, 1596. 

 

FERRETTI, Francesco, 15-- 

Della observanza Militare... libri due. Venetia: 1568. 

 

GAMUCCI, Bernardo, 15-- 

Le antichita della citta di Roma... seconda editione. [Vinegia: appresso Giouanni 

Varisco, & compagni, 1588]. 

 

GIORGI, Federico, 15-- 

Libro del modo di conoscere i buoni falconi, astori, e sparvieri, di farli, di governarli, et 

di medicarli. In Vinegia: Gabriel Giolito, 1547. 

 

GUICCIARDINI, Francesco, 1483-1540 

La Historia di Italia… Fiorenza: Appresso Lorenzo Torrentino, 1561. 

 

MAFFEI, Giovanni Pietro, 1533-1603, S.J. 

Ioannis Petri Maffeii Bergomatis e Societate Iesv Historiarvm Indicarvm Libri XVI. 

Selectarvm item ex India... Florentiae: apud Philippum Junctam, 1588. 

 

NIFO, Agostino, ca 1473-1545; ARISTÓTELES, ?-322 a.C. 

Augustini Niphi Medicis… Expositiones in omnes Aristotelis libros De Historia 

animalium. lib. IX. De partibus animalium, & earum causis. Lib. IIII. Ac De generatione 

animalium. Lib. V. Adiecto utili indice... Venetiis: apud Hieronymum Scotum, 1546. 

 

 

																																																								
59 Exemplos tirados dos catálogos da livraria. Ver L. Giurgevich e H. Leitão, Clavis bibliothecarum..., 
cit., 2016, INVS. 95-112. 
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PALLADIO, Andrea, 1508-1580 

I quattro Libri dell’Architettura Di Andrea Palladio. Ne’ quali, dopo vn breue trattato de’ 

cinque ordini, & di quelli auertimenti, che sono piu necessarij nel fabricare; Si tratta 

delle case priuate, delle Vie, de i Ponti, delle Piazze, de i Xisti, et de’ Tempij. In 

Venetia: appresso Bartolomeo Carampello, 1581. 
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Introduction 

In the Early modern age, private trade was the principal form of economic 
organization. Maritime activity grew both in the extent of routes and in the 
volume of trade, due to a gradually developing world economy. The entrance of 
the Oceans into European history contributed to reshaping the direction and size 
of trade circuits, fostering contact between Mediterranean and non-
Mediterranean regions as well as between areas of the cultures playing a 
fundamental role in the economic, social, and cultural development of the 
Mediterranean area2. 

																																																								
1 Research carried out within the framework of the Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) 
2015: The Long History of Anti-Semitism. Jews in Europe and the Mediterranean (X-XXI centuries): 
Socio-Economic Practices and Cultural Processes of Coexistence between Discrimination and 
Integration, Persecution and Conversion (2015NA5XLZ – SH6). 
2 M. Fusaro, “After Braudel: a Reassessment of Mediterranes History between the Northern Invasion 
and the Caravane Maritime”, in M. Fusaro, C. Heywood and M. Omri (eds), Trade and Cultural 
Exchange in the Early Modern Mediterranean. Braudel’s Maritime Legacy, London and New York, 
Tauris, 2011, pp. 1-22. p. 9-10; A. Polónia, “The Northwestern Portuguese Seaport System in the Early 
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 The analysis of the organizational forms supporting trade show that 
maritime exchanges were a phenomenon reaching far beyond the activity of 
national States, although – at institutional level – the rules imposed by these 
States had continued to be the context of the economic and social activities of 
those engaged in trade3. A very complex framework – in which the individual 
trajectories had grown up within a space which rarely corresponded to the 
traditional image imposed by State frontiers, the territorial limits of Empires, 
and religious divisions – emerged4. In this context, seaports became elements of 
a network of trade and maritime routes structuring political and economic 
spaces. As essential junction of supra-religious spaces, they contributed to the 
definition of maritime communication routes from the coastal to the trans-
oceanic circuits5. 

 This paper concerns the seaport of Lisbon, reconstructing the maritime 
activity of the foreign ships in the Lisbon docks during the second half of the 
17th century. The main source are the reports of Inspections which the officials 
of the Holy Office of the Inquisition carried out on the foreign vessels calling 
into the port of Lisbon. Some of these codex were conserved in the archives of 
the Holy Office Court: in particular, the Inquisition of Lisbon has three codex, 
while the Inquisition of Evora conserves four codex for the ports of Faro and 
Villa Nova de Portimão, and the Inquisition of Coimbra three codex compiled in 
the dock of Douro. The present analysis concerns the three codex of Lisbon, 
which cover a period of 44 years between 1641 and 1685 (livro 804, 1641-1649; 
livro 805, 1677-1683; livro 806, 1683-1685). 

The codex livro 805 is not complete: records are for July-November 1677, 
1678, March-May 1679, October-December 1681, 1682, 1683. The year 1680 is 
completely lacking, and in the year 1678 there are only 34 annotations: too few 
for a comparison to the 139 inspections of 1682. We can hypothesize that not all 
the ships were inspected during 1678. The following pages look particularly into 
the first codex (1641-1649), the richest in information concerning the cargos 
(goods and merchandise), the composition of the crews, the various kinds of 
books and images, and the passengers present on the ships. The other two codex 
are simpler and more repetitive: they lack information concerning the 
merchandise, which is indicated with the generic term fazendas. The origins of 
the ship, the captain, and crew members, are not specified; and the information 
concerning the Inspection is limited to a repetitive formula. 

																																																																																																																																									
Modern Age”, in T. Bergholm, L.R. Fischer and M.E. Tonizzi, (eds), Making Global and Local 
Connections: Historical Perspectives on Ports, «International Journal of Maritime History», 35 (2008), 
pp. 113-36, p. 117. 
3 B. Salvemini, “Negli spazi mediterranei della ‘decadenza’. Note su istituzioni, etiche e pratiche 
mercantili della tarda età moderna”, «Storica», 51 (2011), pp. 7-51, pp. 9-10. 
4 M. Fusaro, “After Braudel”, p. 10; J. Israel, Empires and Entrepots: Dutch, the Spanish Monarchy and 
the Jews, 1585-1713, London, The Hambledon Press, 1990. 
5 A. Polónia, “The Northwestern Portuguese Seaport”, p. 118. 
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 This is a clue suggesting the development of the ‘visits’ into a routine 
practice which had lost its original rigor. We find confirmation of this trend in 
the decreasing number of lawsuits against foreigners after the Restoration. 
Indeed, between 1536 and 1640, trials of foreigners accused of Protestantism 
were 227, while only 21 such lawsuits were initiated from 1640 to the end of the 
century6. 

 The aim of the Livros para as visitas das naus was to conserve the purity 
of Catholicism in the realm, since the movement of ships into the port brought 
people from countries where Protestantism and Judaism had been spreading. The 
task of the Holy Office was to monitor any signs of heresy, and this it did in 
minute detail7. 

 The richness of information about the vessels entering the port of Lisbon 
suggested using the codex to study the commercial trends of Portuguese 
seaports8. Indeed, for each ship a document was created, including date of 
docking, name, and type of vessel; name of Master; ship’s port of origin; cargo; 
private merchandise; number of crew members and of passengers, as well as the 
religions of all members of both groups; books or images aboard. Nevertheless, 
more than valuable data on trade, these sources enable us to delve more deeply 
into the issue of how religious beliefs and institutions themselves were affected 
by commercial relations with members of other religions. 

 In this direction the Livros para as visitas das naus has opened research 
into the spread of heresy through the circulation of ‘forbidden books’9 – though 
Inquisitorial documents can also be read as a source for understanding sailors’ 
trading practices. Indeed this study has a twofold objective: on the one hand, to 
deepen understanding of the gap between the procedures of religious inspection 
and the official norms that could affect international trade; on the other, to offer 
some primary insights into the practice of trade in an increasingly complex 
world, in which cross- and inter-cultural relationships contributed to reshaping 

																																																								
6 I.M.R. Mendes, D. Braga, Os estrangeiros e a Inquisição Portuguesa: Séculos XVI-XVII, Lisboa, 
Hugin, 2002, p. 366. 
7 V. Rau, “Subsídio para o estudo do movimento dos portos de Faro e Lisboa durante o século XVII”, 
«Anais da Academia Portuguesa da Histó́ria», 5 (1958), pp. 197-277. 
8 Among these studies, we can recall V. Rau, “Subsídio para o estudo do movimento”; M. de Fátima M. 
Dias A. dos Reis, “Um Livro de visitas a naus estrangeiras: exemplo de Viana do Castelo (1635-1651)”, 
in M.H. Carvalho dos Santos (ed.), Comunicações apresentadas ao 1.° Congresso Luso-Brasileiro sobre 
Inquisição realizado em Lisboa, de 17 a 20 de Fevereiro de 1987 vol. II, Lisboa, Universitária Editora, 
1989, pp. 709-742; Ead., “O Porto de Viana do Castelo no século XVIII através do olhar da Inquisição. 
Estrutura, Imagem e Resultados: Novos Dados”, in A. Novinsky, M. L. Tucci Carneiro (eds), 
Inquisição. Ensaios sobre Mentalidade, Heresias e Arte, São Paulo, Universidade de São Paulo, 1992, 
pp. 170-194, F. Espinosa, A Inquisição os navios estrangeiros e os mercadores do Porto no século 
XVIII, Oporto, Porto Editora, 1972, pp. 309-18; G. Franceschini, L’inquisizione nel porto di Lisbona: 
dati commerciali e strumenti di cintrollo nel XVII secolo, Master thesis in Historical Sciences, tutor 
Prof. Germano Maifreda, Universitá degli Studi di Milano, 2015. 
9 F. Bethencourt, La Inquisición en la época moderna. España, Portugal, Italia (siglos XVI-XIX), 
Madrid, Akal, 1997, pp. 259-60; M. D. Domingos, “Visitas do Santo Ofício às naus estrangeiras. 
Regimientos e quotidianos”, «Revista da Biblioteca Nacional», 11 (1993), pp. 117-29. 
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political and religious spaces. Networks of trade and commercial routes may be 
re-discussed in the light of the interconnection of the geographical spaces, the 
goods and the individual, which was made real by interaction within the global 
context. 

 This paper is organized in three parts. First, the political and economic 
framework is analyzed to offer a guideline to understanding the context in which 
international trade took place. In the second part, some details on the practice of 
the inspections of foreign ships will be given through the analysis of regulations 
and procedures. Finally, in the third part, data on commercial routes, goods 
imported, nationality of the vessels, are considered. The objective is to offer 
some suitable elements to understand the seafarers’ role in favoring intercultural 
change and defining new economic space. Great importance is given to the 
spatial context – on where social exchange and economic transactions took place 
– so as to understand the relationship between human societies, economic 
exchange and geographic space10. 

 
The Political and Economic Framework  

Despite an inversion of the economic and demographic growth trend and 
the emergence of the Netherlands, England and France during the 17th century as 
new maritime powers in international trade, Lisbon continued to be a ‘major 
port’ engaged in long haul trade over an extensive area11. Still, international 
trade suffered a setback in Portugal with the end of the Twelve-Years’ Truce 
between Spain and the Netherlands in 1621, which was followed by an embargo 
on Netherland ships in all the Empire’s seaports: Lisbon entered into a 
commercial crisis that continued until the Restoration12 . 

In the same year, the Netherland government offered the Dutch West 
India Company a monopoly privilege on trade within the area of the Atlantic 
Ocean, severely jeopardizing Portuguese commercial outposts in Brazil. The 
military occupation of the Brazilian ports – whose position was strategic for 
control over the profitable sugar trade – triggered a long war, in which the 
restored reign invested many resources, attempting to recover the occupied 

																																																								
10 L. Halevi, “Religion and Cross-cultural Trade. A Framework for Interdisciplinary Inquiry”, in L. 
Halevi, F. Trivellato, C. Antunes (eds), Religion and Trade. Cross-cultural Exchanges in World History, 
1000-1900, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 24-62. 
11 This definition is from Gordon Jackson, who distinguished among major ports, medium ports and 
unimportant ports: “The Significance of Unimportant Ports”, «International Journal of Maritime 
History», 2 (2001), pp. 1-17, p. 6; quoted in A. Polónia, “European Seaport in the Early Modern Age: 
Concepts, Methodology and Models of Analysis”, in A. Prata and M. F. Rollo (eds), Dynamiques des 
ports méditerranéens, special edition of «Cahiers de la Méditerranée», 80 (2010), pp. 17-41, p. 22. 
12 R. Valladares, A Indipendência de Portugal: Guerra e Restauração 1640-1680, Lisbon, A Esfera dos 
livros, 2006, p. 272; F. Dores Costa, A Guerra da Restauração, 1640-1668, Lisbon, Livros Horizonte, 
2004, pp. 63-65; G. Nuno Monteiro, “A Restauração (1640-1668)”, in R. Ramos (ed.), História de 
Portugal, Lisbon, A Esfera dos Livros, 2009, pp. 295-329. 
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territories13. Between 1640 and 1668, the new royal house had to develop a new 
strategy to support diplomatic acknowledgement of its political and dynastic 
independence and cover the increasing costs of Dutch assaults at sea and 
Spanish pressures to regain control. Furthermore, defense depended on a 
positive trend in international trade, which was, instead, dangerously sparse. 
Finally, the economic stability of the new independent country was threatened 
by the loss of key outposts in Africa, Asia and America.  

Portuguese diplomatic strategy thus pursued the national interest14 by 
seeking new alliances against Spain to safeguard its independence and avoid 
isolation within the theater of European powers Military efforts combined with 
the question of trade in this search for new allies: England recognized the new 
Portuguese reign in 1641 and offered military support to expel the Dutch from 
Brazil in exchange for privileges of free trade in Portuguese colonies and ports. 
Still, Dutch attacks in the Atlantic and Pacific oceans dealt a blow to the 
Portuguese economy, damaging the traffic of slaves and the survival of the sugar 
plantations15. Only the marriage between Caterina of Braganza and Charles II in 
1661 broke the alarming marginalization into which Portugal had been falling 
after the Restoration. 

Seventeenth century Portugal experienced a radical transformation in the 
structure of its international trade. The prosperity of the last quarter of the 16th 
century – marked by the definition of a geography of large sugar plantations in 
Pernanbuco – was followed by a new scenario. War against Dutch vessels 
improved trade in the South Atlantic regions, defining a new space within the 
Atlantic area. Despite the embargo of Dutch ships, the major Portuguese 
seaports, especially Oporto, managed to guarantee the flow of sugar16. 

After 1640, it was clear that the prospective of recovering the India trade 
was completely dismal due to the loss of the most valuable portions of the 
Portuguese Eastern Empire to the Dutch and English17. Analyzing the various 

																																																								
13 L. Freire Costa, P. Lains, S. Münch Miranda, Historia Economica de Portugal, 1143-2010, Lisbon, A 
Esfera dos Livros, 2011, p. 146. 
14 G Espírito Santo, A Grande Estrategia de Portugal na Restauração 1640-1668, Lisbon, 
Caleidoscópio, 2009, p. 146, quoted on N. Alessandrini and A. Viola, “Genovesi e fiorentini in 
Portogallo: reti commerciali e strategie politico-diplomatiche (1650-1700)”, in «Mediterranea. Ricerche 
storiche», 10 (2013), pp. 295-322, p. 300. 
15 On the conflict between Netherlands and Portugal there is a vast literature; I recall only a few seminal 
works: K.M. Mathew, “The Dutch Threat and the Security of the Carreira in India Waters”, in A. T. de 
Matos, L. F. Thomas (eds), As relações entre a Índia Portuguesa, a Ásia do Sueste e o Extremo Oriente, 
Lisbon-Macau, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1993, pp. 779-83; A. Murteira, A Carreira 
da Índia e o Corso Neerlandês (1595-1615), Lisbon, Tribuna, 2012; Id., “O corso neerlandês contra a 
Carreira da Índia no primeiro quartel do século XVII”, «Anais de História de Além-Mar», 9 (2008), pp. 
227-64 and S. Subrahmanyam, Comercio e Conflito. A Presença Portuguesa no Golfo de Bengala, 
1500-1700, Lisbon, Edições 70, 1994. 
16 L. Freire Costa, Imperio e grupos mercantis. Entre o Oriente e o Atlântico (seculo XVII), Lisbon, 
Livros Horizonte, 2007. 
17 D. Grant Smith, “Old Christian Merchants and the Foundation of the Brazil Company”, «Hispanic 
American Historical Review», 2 (1974), pp. 233-59, p. 236. 
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groups opting for the Brazilian trade rather than the route of the Cape, Leonor 
Freire Costa pointed out that the different trade options corresponded to different 
political positions: the former declare loyalty to João IV, while the latter was 
accused of conspiring against the king. Those commercial groups featured 
European trade networks and seamen displaying the ‘limpiezas’ requested by the 
Inquisition Court. However, the geographic mobility of merchants did foster 
foreign commerce conducted by traders coming from strongholds of 
Protestantism in Europe. At the beginning of his reign, João IV promoted 
foreign trade, attracting people from ‘different Nations, countries, professions 
and status’ traveling to the realm with their own ships and goods, directly or 
under commission18. Particular attention was granted the Dutch in response to 
the decree of the Dutch government in favor of the Portuguese inhabitants in the 
Dutch Republic19. In 1649 the decision to create a Brazilian General Company 
(Companhia Geral do Comércio do Brasil20) to safeguard the South Atlantic 
trade with the South Atlantic got approval, independently of religious rifts, from 
the financial elite involved in the Brazilian trade, since it warranted the 
monopoly of olive oil, wine, wheat and dried codfish – symptom, this latter, of 
the proximity to the Company of the English group of the Reign. The short life 
of the Company did not compromise the complicity between the Crown and 
merchant groups. Indeed, in the last quarter of the 17th century, the lack of war in 
demanding a political alignment made the advantage of the English merchants as 
compared to other communities clear21. 
 

Visitas as naus estrangeiras: a Brief Description 

Scholars agree that there was an adversarial relationship between the Holy 
Office and the Crown due to the lack of financial resources made available to the 
Inquisitional Court. To cope with this situation, João IV resolved to remove the 
administration of revenues from the Inquisition, and place it under control of the 
Conselho da Fazenda22. Beyond the financial crisis, conflicts about the 
jurisdiction of the Inquisitorial Court jeopardized their action, producing a 
struggle that turned out to be especially severe with regard to the condemnation 
of cristãos novos 23. 

																																																								
18 Provisão-Concedendo liberdade de comercio 21-1-1641 in J.J. de Andrade e Silva, Colecção 
Chronologica da legislação portuguesa (1640-1647), Lisbon, Imprensa de F.X. De Sousa, 1856, p. 87. 
19 Carta patente 20-3-1641, ibid., p. 76. 
20 For the history of this Company see L. Freire Costa, O transporte no Atlântico e a Companhia Geral 
do Comércio do Brasil (1580-1663), Lisbon, Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, 2002; D. Grant Smith, “Old Christian Merchants”. 
21 L. Freire Costa, Imperio e grupos mercantis. 
22 C. Antunes, F. Ribeiro da Silva, “In Nomine Domini et in Nomine Rex Regis: Inquisition, Persecution 
and Royal Finances in Portugal, 1580-1715”, in F. Ammanati (ed.), Religione e Istituzioni religiose 
nell’economia Europea 1000-1800, Florence, Firenze University Press, Florence, pp. 377-410. 
23 L. Freire Costa, O transporte no Atlântico, p. 477-480. 
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 The battle against heresy was a priority in the Reign since trade had 
opened the borders to individuals and ideas from countries in which Judaism, 
Islamism and Protestantism were accepted and amply widespread. The primary 
objective of the visitas as naus estrangeiras was to close the frontiers to the 
entry of forbidden books, which had been listed in a Rol since 156124. According 
to the regulation, all the ships suspected of heresy entering Portuguese ports 
must be inspected by the visitador, accompanied by a Holy Office solecitador 
and a scribe who understood the language of the crew. 

 This procedure, common by the end of the 16th century25, became regular in 
the next century, the first Regulation being promulgated in 1606. While only two 
Inspectors and one scribe had been nominated in the 35 previous years26, between 
1606 and 1621 six visiadores and two scribes were appointed27. Even if there were 
very detailed Regulations concerning the behavior of the visitadores on the ships, 
we can note the almost complete lack of appropriations in these registers. 
Concerning this issue, Francisco Bethencourt affirms that the records show a 
repetitive scheme devoid of valid contents, constituting in itself an additional 
element in understanding the behavior of the inquisitorial bureaucratic apparatus28. 

 Inspection of foreign ships became a regular procedure only in the 17th 
century, but archives do conserve some information about inspecting procedures 
in the previous century. It can be supposed that before the establishment of a 
specific institution, inspections usually were carried out following a notification 
to the Inquisitional Court. In this case the request to examine the ships came 
directly from the General Inquisitor. On the 18th of June, 1575, Armando da 
Silvera was entrusted with Visiting a ship (urca) from Danzig: its captain 
(mestre) Hans Mayer, from Bremen, was accused of carrying forbidden books in 
a barrel of beans. During the Inspection no books were discovered, but the 
Visitador questioned the captain about some barrels of cereals that had been 
delivered, the captain declared, to the shop of Fernando da Molina. At the end of 
the fruitless Inspection, Armando da Silveira apologized to German merchant 
Gaspar Cunertorf for jeopardizing his business. Indeed, Cornelis Cuffsem in 
Danzig had ordered the barrels in question to be delivered to him29. Beyond the 

																																																								
24 G. Marcocci, J. P. Paiva, História da Inquisição portuguesa 1536-1821, Lisbon, A Esfera dos Livros, 
2013. 
25 F. Bethencourt, La Inquisición en la época moderna, pp. 258-61. 
26 Lisbon, Arquivo Nacional da Torre do Tombo (hereafter ANTT), Tribunal do Santo Ofício (hereafter 
Tso), Inquisição de Lisboa (hereafter IL), livro 104, ff. 117-18 (Miguel Roy da Fonsequa), ff. 211-12 
(padre Nicolão Astão). 
27 ANTT, Tso, IL, livro 104, f. 223 (padre João Vaty e padre Diogo Arclero), f. 224 (padre João 
Scarder), ff. 229 (padre Jacobo Arcgero), ff. 270-72 (padre Guilhermo Numan), f. 353 (padre Joam dos 
Reis), ff. 361-62 (Balthazar Teixeira), f. 454 (Pedro Albarnaz for Ilha Terceira), ff. 467-68 (padre 
Joseph dos Santos for Tangeri). 
28 F. Bethencourt, La Inquisición en la época moderna, p. 260. 
29 ANTT, Tso, IL, Cadernos dos promotores, livro 201, ff. 545-60. Hans Mayer charged on the ship 
Cavalo Branco 40 laste (unit of measure used in the North Countries) of rye for 150 cruzados that had to 
be paid to him; half of cargo was for Gaspar Cunertorf, and the other half for Fernando de Molina. 
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ship of Hans Meyer on 20th of May 1575, Cornelis used different vessels to carry 
rye, grain or wood to Lisbon: cereals, wood and other merchandises were loaded 
on the ships of Bartholomeu Estengue of Danzig, Hans Nau of Ellenbogen, 
Pedro Reynarse of Danzig, Joaquin Estequemão, Ignacio Gerloff of Danzig, 
Jorge Mefes of Danzig 30. 

Captains were recruited to carry goods on behalf of merchants who had 
business in Lisbon, but the prestige of the merchants did not guard against the 
control of Inquisition, although the failure of the Inspection, and the subsequent 
apology presumed a carefulness of the official towards foreign traders. Yet, in 
the 17th century, the fact that the same seafarer had different charges (i.e. 
capitão, contramestre or piloto) on different vessels supposed a 
professionalization of their activities31. Moreover, analysing the records of the 
Inspections we can note that, for more than 60%, these visits were carried out in 
the absence of captain, though the regulation required the signature of the 
capitão or mestre. This fact probably conceals a tolerance concerning the 
possibility of smuggling. 

A distinction must be made regarding the variety of information 
concerning the presence of the captains on the ships during the visit: in the first 
codex (1641-1649) the records registered the absence of the captain, in some 
cases informing of his return on board during the course of the Inspection. The 
two other codex (1677-1683 and 1683-1685) did not specify the presence or 
absence of the captains, perhaps because the register was signed by the piloto or 
the contromestre. In one case the recordings do disclose that the captain was not 
present in person, having been taken to the customs to carry out checks on the 
goods transported. This procedure limited the possibility of contraband during 
the time between the arrival at the port of the ship and the commencement of 
inspections32. 

 In a letter written on August 26, 1642 to the Conselho Geral by the 
visitador Frey Manuel Gomes in the seaport of Setúbal, he reported carelessness 
during the visits: the captain could leave the ship, people could come on board – 
and sometimes the interpreter boarded before the Visitador to sell goods, 
purchase smuggled items, or accept gifts33. The Regulations assumed that royal 
Ministers and Inspectors of the Inquisition carried out their inspections for 
contraband together, but it seems that never occurred in practice. 

 It is quite common to find that the captain was not physically present on 
board, but that there were bales and/or barrels none of the crew who were 
present were authorized to broach. Curiously, the Visitador usually did not care 
about these, except for two cases: one, on 6th of February 1643 – a vessel from 
																																																								
30 ANTT, Tso, IL, Cadernos dos promotores, livro 201, ff. 552-60. 
31 ANTT, Tso, IL,Visitas das naus, livros 804-05-06. 
32 ANTT, Tso, IL, Visitas das naus, livro 804, f. 43. 
33 ANTT, Tso, IL, Correspondência expedita, livro 151, ff. 1090 ff. 
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Lubecca in which there were officials of the king34; the other, on 19th September, 
1643 – a vessel arriving from Amsterdam, on which traveled the ambassador of 
Holland Francisco de Machado35. In both cases, the Visitador asked the captain, 
who had gone ashore, to return on board and open the bales to see if they 
contained forbidden books. On this ship, the captain also carried some precious 
goods that he could sell in Lisbon: i.e. some religious images that Dutch vessels 
brought to sell to ‘curious people’(laminas de oro pintada con santo e imagem 
conforme ao costum catholico)36. 

Passengers, too, might bring items to sell in the Lisbon marketplace, as we 
see from the records of a ship from Bristol on 31st of July 164537. The same 
vessel, the Cavaleiro, with her captain, Jan Cavaliero, had already called at 
Lisbon on the 20th of October 1644, loaded with butter, salmon, carbon and lead. 
She also carried two English passengers. During the Inspections, the captain 
showed some books in Dutch (‘lengua faramenga’), which were registered by 
the visitador. One year later, when the ship returned to Lisbon, the inspector 
accepted these books as already registered during the previous visit and did not 
insist on viewing them. 

 

International Trade in the Port of Lisbon 

The records of the visits of the foreign ships can be a useful instrument for 
monitoring international trade in the Lisbon seaport, especially because of the 
lack of other economic documents such as duty registers. From the data 
gathered, we can observe both the number of ships entering Lisbon seaports 
from different countries in the second half of the 17th century and the connection 
among the major seaports of Europe and the Atlantic Ocean. 

 Recently, a new historiographical current has stressed the importance of 
private initiative in promoting overseas expansion in terms of finance, trade, 
economic development and colonial agreement. This research has demonstrated 
that private activities were not tied to unique ‘national’ empire, nor to place of 
birth, religious belonging or cultural origin. Instead, private agents carried out 
multiple economic activities that crossed the frontiers of various empires38. The 
agency of mariners is also important to understanding the contact between 
different cultures in the early modern age. The theme of cross-cultural contact 

																																																								
34 ANTT, Tso, IL, Visitas das naus, livro 804, f. 76. 
35 ANTT, Tso, IL, Visitas das naus, livro 804, f. 116. 
36 ANTT, Tso, IL, Visitas das naus, livro 804, ff. 18 and 116. 
37 Three men and four women came from England with some merchandises about which the captain did 
not know anything. On 11th of July 1643, a Dutch passenger arrived in Lisbon from Amsterdam 
travelled on a Dutch ship to negotiate in the Portuguese seaport. ANTT, Tso, IL, Visitas das naus, livro 
804, ff. 182 and 104. 
38 A. Polónia, “Individuos e redes auto-organizadas na construção do império ultramarino português”, in 
Á. Garrido, L. Freire Costa, L. M. Duarte (eds), Economia, Instituições e Império: Estudos em 
Homenagem a Joaquim Romero Magalhães, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 349-72. 
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has been a great success in the last decades, when some scholars have stressed 
the potential of approaches that consider boundaries as permeable limits through 
which diverse cultures could coexist and cooperate39. Mariners played a positive 
role in this scenario as their profession facilitated contacts across nations and 
cultures and contributed to a more complex acknowledgement of spaces and 
boundaries. 

Between 1641 and 1685, 1,115 foreign ships entered in the seaport of 
Lisbon. From the data available, we see that 556 ships docked in the Portuguese 
port from 1641 to 1649 and 559 from 1677 to 1685; this is an average of 61 
ships per year. Concentrating on the ports of origin, the Dutch Republic and 
England, and their dominions, occupied the first positions with more than half of 
the total (580, this is 313 from the Dutch Republic and 267 from England).  

The political and economic relationships between the Dutch Republic and 
the Iberian Monarchies are fundamental to understanding the role of private 
commerce during the 17th century. From 1590 to 1670, conflicts, commercial 
embargoes and diplomatic negotiation influenced the economic development of 
the Iberian area, involving, as well, Imperial territories in Africa and South 
America40. 

The free trade period ended in 1621, when the Western Indian Company 
was established. The pressure exercised by merchants who had interests in North 
Atlantic fishing in the North Atlantic and in the salt trade with Portugal and 
South America led to suspension of the monopoly of the Company over these 
sectors41. The Western Company maintained the monopoly over all colonial 
goods, such as sugar, redwood, gold, ivory and slaves, entering into conflict with 
Portuguese merchants for the control of the commercial outposts in Brazil, 
Guinea coast, Angola and São Tomé. Although during the 17th century the Dutch 
government proposed some openings to private merchants, the colonial trade 
was dominated by the WIC. Privates merchants turn out to specialize in 
maritime transportation. Indeed, no ships carrying colonial goods were 
registered between 1641-1649, except for an English vessel on January 31, 1642, 
carrying sugar from São Tomé, and one from Barbados, loaded with cotton and 
tobacco on February 22, 1647. 

																																																								
39 F. Trivellato, “Introduction”, in Religion and Trade. See also P.D. Curtin, Cross-cultural Trade in 
World History, Cambridge, Cambridge University Press, 1984; C. Antunes, Lisboa e Amesterdão, 1640-
1705. Um caso de globalização na História Moderna, Lisbon, Horizonte, 2009; F. Trivellato, The 
Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-cultural Trade in the Early 
Modern Period, New Haven-London, Yale University Press, 2009; J. Roitman, The Same but Different? 
Inter-cultural Trade and the Sephardim, 1595-1640, Leiden-Boston, Brill, 2011. 
40 V. Enthoven, “Early Dutch Expansion in the Atlantic Region, 1585-1621”, in J. Postma, V. Enthoven 
(eds), Riches from Atlantic Commerce: Dutch Transatlantic Trade and Shipping 1585-1817, Leiden-
Boston, Brill, 2003; F.R. da Silva, Dutch and Portuguese in Western Africa: Empires, Merchants and 
the Atlantic System, 1580-1674, Leiden-Boston, Brill, 2011. 
41 P.C. Emmer, “The West India Company, 1621-1791: Dutch or Atlantic?”, in L. Blussé, F. Gaastra 
(eds), Companies and Trade: Essays on Overseas Trading Companies during the Ancien Régime, The 
Hague, Leiden University Press, 1981, pp. 771-95. 
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Goods arriving more frequently were cereals and wood. The market of 
wheat, rye and barley was monopolized by the Dutch: of 129 ships carrying such 
cargos, 76 came from Dutch ports. Wood was imported from the Scandinavian 
seaports, especially Bergen and other Norwegian ports. Ships sailing the North 
Sea were almost exclusively Dutch and German, since those countries had the 
monopoly of these routes. 

Considering other commodities, a specialization of trade circuits can be 
argued. This is particularly clear in the case of Terranova – also called ‘land of 
dried cod-fish’, a product exported almost exclusively by English merchants. 
Among the 48 ships carrying dried cod in the period, just two were French, 
while one other had a Dutch crew. The remaining 45 ships were English, even 
though, in some cases, the name of the captain was Portuguese Portuguese  (i.e. 
João Mendes, João Branco) or Spanish (i.e Enrique Cortes). These captains are 
probably cristãos novos, sailing as English mariners42. 

Another interesting case of specialization is the commerce of esparto, a 
fibre used to make to make rope. All of the 13 ships loaded with esparto came 
from Spain (10 from Alicante, 2 from Almeria, 1 from Arrabida), and most were 
English (8). The remaining ships were Dutch or from Hamburg. Between 1641 
and 1648, three other English ships arrived from Cadiz, as a testimony of the 
penetration of English vessels in the Mediterranean sea. The fact that the ship 
from Spain had no cargo on board, leads us to suppose that Lisbon was a stop-
over on the routes between Spain and England. Bilbao, in Biscay, and Baiona 
and Pontevedra, in Galicia, were equally marketplaces of exchange for English 
vessels that loaded wood and iron destined for Lisbon. At the moment there is 
no information to enrich our knowledge of the structuring of trade spaces about 
what merchandize such ships carried on their return voyage, or what their final 
seaport of destination might have been. It is probable that the English ships in 
Lisbon traded salt from Setubal, one of the commodities that Portugal exported 
in large amount during the 17th and 18th centuries43. 

Many foreign ships sailed the Mediterranean, loading goods and 
merchandize from Leghorn, Genoa and Venice44. Goods carried from Italian 
seaports were various: wheat, rice, wood, but also such manufactured products 
as silk, satin, felt and other textiles. It is interesting that the hands of many 
vessels from Italy were Catholic, most hailing from France. Indeed, the 
Inquisition inspected all vessels, but if the captain and the crew certified their 
Catholicism the inspection did not proceed. 

 The presence of Catholic seamen among the ships’ crews was not so 
frequent. The hands usually belonged to the same ‘nation’ as the captain, and the 

																																																								
42 R. Grafe, Distant Tyranny: Markets, Power, and Backwardness in Spain, 1650-1800, Princeton, 
Princeton University Press, 2012. 
43 See M. Fusaro, Political Economies of Empire in the Early Modern Mediterranean: The Decline of 
Venice and the Rise of England 1450–1700, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. 
44 Among 23 ships, 9 came from Leghorn, 7 from Genoa, 6 from Venice and 1 from the Papal State. 
ANTT, Tso, IL, Visitas das naus, livro 804. 
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cases in which religious adherence was explicitly specified are few. However, 
when the religious identity was revealed, it was indicated with the generic 
expression of ‘Lutherans’ or ‘Catholics’. 

Catholic seamen served mostly on French ships (9 vessels: 6 from La 
Rochelle, 2 from the Canaries and 1 from Nantes). They also carried Catholic 
books in Latin, French or Italian, crucifixes and some other religious imagines. 
Many of them came from French seaports. However, French cities on the 
Atlantic ocean (La Rochelle, Bayonne and Nantes) were also frequented by 
other foreign ships, especially English and Dutch ones45. La Rochelle was the 
most congested: through it passed German (2), English (2), Scottish (2) and 
Dutch (1) ships. Goods carried on these ships were wheat, barley, iron, pitch, 
and unspecified textiles (fazendas). 

All of the members of a crew usually belonged to the same ‘nation’, but 
cases in which the composition of the hands was mixed occurred. Moreover, 
seamen could be embarked during the voyage, as occurred on 9th of September 
1644 when an English ship that came from Leghorn embarked in Alicante three 
Catholic sailors who received a salary (premio) for their service46. 

There were cases in which the crew was made up of Catholic and 
Lutheran sailors, or seamen belonging to different ‘nations’: that is, English 
Dutch, French, German, Italian, Portuguese nação. On August 6, 1642, a ship 
from the Canaries carrying wheat docked in Lisbon. The vessel hailed from 
Toulon and the captain was French and Catholic but, even if the most of the 
crew belonged to the Catholic religion, there were English and Dutch as well. 
Religious identity was usually associated with the ‘nation’ of individuals: 
English and Dutch were generically designated as ‘Lutheran’ (de mesma seita). 
Nonetheless, on January 20, 1643, a ship from Holland docked in Lisbon, whose 
captain declared himself Catholic. This case is also interesting because the 
contramestre stated that the captain was not, himself, on board at the moment of 
Inspection, but arrived subsequently from ‘elsewhere’ to complete the visit. This 
practice was not very common and occurred only in three visits47.  

Atlantic routes were not so busy. Dutch ships48 ranged the Atlantic Ocean 
carrying grain from the Azores particularly Terceira Island or São Miguel. Faial 
Island was also a stopover for ships, which loaded wood and traveled from 
Europe to Spanish America and back. Three ships left from America carrying 
wood: on November 3, 1642, a Dutch vessel from Cartagena da Indias Docked 
in Lisbon; on June 1, 1643, a Swedish ship arrived from Florida; on February15 

																																																								
45 Between 1641 and 1649 arrived in Lisbon 29 ships came from different French seaport, among them, 
La Rochelle, Nantes, Bayonne, Toulon, Rouen. ANTT, Tso, IL, Visitas das naus, livro 804. 
46 ANTT, Tso, IL, Visitas das naus, livro 804, f. 160. 
47 On 14th of March 1643 a ship from Dover loaded with felt and other merchandises; on 20th of 
January 1643 a ship from Holland loaded up wood; on 28th of May 1643 a ship from Norway. ANTT, 
Tso, IL, Visitas das naus, livro 804, f. 84 
48 Of 7 ships carrying grain from Terceira, 6 were Dutch and just 1 came from Hamburg (ANTT, Tso, 
IL, Visitas das naus, livro 804). 
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of the same year an English ship also arrived from ‘India of Castile’ [Spanish 
America]. Two other ships carrying grain arrived from the north of Africa 
(‘Barberia’ and Safi). 

Textiles traveled almost exclusively in English ships: in addition to silk 
from Italian seaports, English seafarers carried wool and felt from London or 
Biscay. This was a change in the traditional wool trade which began with a 
severe crisis in the later 16th century, when, in the Italian textile sector, the 
demand for Spanish wool fell off significantly49. 

The last commodity considered are armaments. They form a single 
category, comprising goods related to the waging of war: weapons, gun powder, 
munitions, cannon balls, artillery, copper and iron accouterments. In some cases, 
military goods were transported with other, not specified, merchandize: perhaps 
grain or other cereals, ship cables, textiles and so on. Most of the 19 ships 
considered are Dutch: 1 from Rotterdam, 9 from Amsterdam, 2 from other 
Dutch ports; in 4 cases the origin is not stated. Just two vessels were from 
Hamburg, carrying weapons, gun powder and copper. 

Private ships also carried soldiers and weapons to serve the king of 
Portugal. Among 8 ships loaded with men at the service of the Portuguese 
crown, 4 came from Holland (2 from Amsterdam, and 1 from another port); the 
other 3 came from the Reign of Sweden. Commander of these ships, which 
arrived on November 16, 1641, was the Swedish admiral Claudio Bister, with a 
hundred men who served on the ship. The captains (mestre) of the other two 
ships were Gerlado Geral and Cornelius Hendris, both Swedish. The ships 
carried respectively crews of sixty and fifty – a very large number compared 
with the average of other ships. On April 29, 1642, a Dutch vessel arrived from 
the island of Terceira Island without any cargo, but it carried three hundred 
soldiers under the command of Jorge de Mesquita, a cristão novo. The ship’s 
crew was composed of 22 Dutch and 2 English sailors, and the inspection was 
conducted by the piloto Andrea Gotor, due to the absence of the captain. The 
hands of vessels that carried soldiers or served the king of Portugal were usually 
made up of Dutch sailors indicated as ‘Lutherans’. Soldiers carried on this ships 
could be Dutch (‘algunos soldados e molheres da mesma nacão o quais todos 
desembarcarão neste porto para servir sua Magestade nellas guerras’) or 
Portuguese (‘dizaseis passengers que vierão baixo D. Antonio de Almeida’). 

In April of 1644, three ships in Dutch Republic battle gear docked in 
Lisbon. One of them carried military equipment and a lieutenant general who 
brought his daughter to settle in Lisbon. Each ship had own captain (Cornelles 
Alberto Hum, David João, Cornelles Vam Braca) and piloto, and its crew 
numbered more than the average of the other ships (one had 117 sailors and the 

																																																								
49 R. Grafe, The Globalisation of Codfish and Wool: Spanish-English-North American Triangular Trade 
in the Early Modern Period, London School of Economics, Department of Economic History, Working 
paper n. 71 (2003), p. 8 [http://www.lse.ac.uk/economicHistory/pdf/wp7103.pdf consulted on June 
2015]. 
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other 84). In February, 1647, two more ships arrived in Lisbon in battle gear, but 
in this case each ship was under the command of a lieutenant general who 
refused the Inspection (‘e não assinou o general’). The mobility of soldiers is 
clear from the records: soldiers were carried as passengers on 10 ships; all of 
them were Portuguese coming from the Flanders, France (Perpignan) or 
Catalonia, where Portuguese soldiers had been involved in the wars conducted 
by the Spanish rulers50. Indeed, in two cases they had escaped from the war. 
There is little information about their religious affiliations, but in some cases 
they are identified as Catholic. 
 
Final Considerations 

From the second half of the 16th century, Iberian Monarchies and the 
Northern countries in which the Protestantism had been reinforcing its positions, 
became antagonists on the religious chessboard of Europe. As a consequence, 
the Iberian Inquisition tightened policies for monitoring subjects traveling to the 
territories of the Spanish Empire. This strict control against the contamination of 
heresy involved both Spanish and Portuguese institutions, enduring well beyond 
the end of the Union Crown. However, reasons of State urged the Iberian 
monarchies to make their religious policy at home subordinate to the restoration 
and intensification of international relations with non- Catholic nations. For the 
restored Portugal, international trade became a necessity which the new king 
attempted to increase through an intense diplomatic policy.  

Negotiations played an important role in defining the behavior of the 
Inquisition in regard to international trade. During the 17th century, signs of 
detente between Portugal and the Dutch Republic permitted the new king to 
sustain war efforts; thanks to the commitment of Dutch seafarers not only to 
supply arms and munitions, but to guarantee, as well, warships and a fleet that 
served the king of Portugal. Goods of sustenance, such as grain, rye, codfish, or 
raw materials (especially those used in ship-building) from which Portugal 
depended for its sustenance and development, were of great relevance in 
international trade. The negative balance of international trade depended to a 
great extent upon the need to import grain, deriving from a short-fall of this 
product going back to the Middle Ages51. 

At the same time, exports of wool expanded over the 1630s thanks to an 
increasing drive in Spanish wool trade to England52. Indeed, routes of expansion 
crossing the Mediterranean sea and the Atlantic ocean became ever busier 
during the 17th century. Entangled networks of trade triggered a global process 

																																																								
50 A.L. Moote, The Seventeenth Century: Europe in Ferment, Lexington MA, D.C. Heath, 1970. 
51 C. Antunes, “Sea and Land: the Integration of the Dutch and Portuguese Urban Hinterlands in the 
European Maritime System during the Seventeenth Century”, in S. Cavaciocchi (ed.), Ricchezza del 
Mare, Ricchezza dal mare (secc. XIII-XVIII). The Wealth of the Sea and Wealth from the Sea, 13th to 
18th Centuries, vol. I, Prato, Istituto F. Datini, 2005, pp. 115-45. 
52 R. Grafe, “The Globalisation of Codfish and Wool”, p. 9. 
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in which the overseas and intercontinental dynamics depended on a process of 
cooperation and transfers at global level53. At the same time, the Inquisition 
Courts established more stable and efficient institutions that contributed to 
deepen the fracture between different confessions; fracture that could undermine 
the stability of trade and economic relations54. However – as can be observed in 
the previous pages – Inquisitorial institutions were not always able to impede the 
ability of seafarers to connect spaces and cultures. They not only crossed 
geographic and political boundaries in their activities, but the limits imposed by 
national identities and religion as well. Indeed, the care that the visitador put 
into revealing details about the ships and theirs crew and passengers went with a 
vagueness in defining the different confessions – called generically 
‘Lutheranism’– and in identifying captain and other members of the crew, 
passengers, or the books that they carried. 

Coping with inquisitorial institutions, seafarers tried to construe 
foreign trade in accordance with their own cultural system, but at the same 
time they experimented a middle ground where cultural differences were 
negotiated55. The captain and the piloto probably allotted great attention to 
contingent damages to trade and facilitating the work of the Inquisition. The 
reference in the recordings to Catholic books or images, which were always 
conformable to Catholic usage, suggests a care to avoid delays in the flow of 
trade or create apprehensions. 

Research in the Inquisitorial archives, or the analysis of notarial deeds, 
may furnish further information. However, a primary survey on the fund of 
Inquisitorial lawsuits of Lisbon Court does not give positive results regarding 
trials against seafarers who had been objects of the Inspections of a visitador. 
Moreover, the Livros para as visitas das naus do not allow us to understand how 
inquisitorial regulations (and their possible employ to strike enemies and 
competitors) could deter ab origine Protestant (or Jewish) merchants and sailors 
from operating on Portuguese and Spanish seaports and markets. This type of 
inquiry should be conducted through business correspondence or personal 
memories of major international trade actors, which have not yet been 
systematically analyzed in this regard. Their examination to this purpose could 
lead to a better understanding of the interconnection between religious and 
economic issues in pre-modern Europe. 

																																																								
53 A. Polónia, Understanding the Role of Foreigners in the Portuguese Overseas Expansion Through the 
Lenses of the Theories of Cooperation and Self-organisation, in G. Sabatini and B. Crivelli (eds), Reti 
finanziarie, reti commerciali. Operatori economici stranieri in Portogallo (XVI-XVIII secolo), special 
issue of «Storia Economica», 2 (2015), pp. 385-414.  
54 G. Tonelli, “‘Mercanti che hanno negotio grosso’ fra Milano e i Paesi riformati nel primo Seicento”, 
in G. Maifreda (ed.), Mercanti, eresia, inquisizione nell’Italia moderna, special issue of «Storia 
Economica», 17 (2014), pp. 101-43; G. Maifreda, The Business of the Roman Inquisition in the Early 
Modern Era, New York-London, Routledge, 2017. 
55 L. Halevi, Religion and Cross-cultural Trade. 

99



 

APPENDIX 

 

Graph 1: Number of ships entering in Lisbon divided by geographical origin of the ships (as a 
percentage), 1641-1685 

 

 

Sources: ANTT, Tso, IL,Visitas das naus, livros 804-05-06, 1641-1685. 
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Table 1: Number of ships loaded by Wood and Boards divided by geographical origin of the ships, 
1641-1649 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wood and Boards 

Origin n. Ships % 

Bergen 5 7% 

Other Norwegian Seaports 17 22% 

Lubeck 13 17% 

Sweden 5 7% 

Copenaghen and other Danish 
seaports 

3 4% 

Amsterdam 3 4% 

Other Dutch Seaports 11 14% 

Hamburg 3 4% 

Danzig 3 4% 

England 3 4% 

America 2 3% 

Other Seaports or Not Specified 8 10% 

Total 76  
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Table 2: Number of ships loaded by Grain, rye, barley and other cereals divided by geographical 
origin of the ships, 1641-1649 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grain, rye, barley and other cereals

Origin n. Ships %

Amsterdam 52 40% 

Rotterdam 8 6% 

Essequibo 5 4% 

Other Dutch Seaports 11 8% 

Hamburg 15 12% 

London and England 4 3% 

La Rochelle and 
other French Seaports 

11 8% 

Lubeck 4 3% 

Italy (Venice, Leghorn, Genoa) 6 5% 

Azores Island 6 5% 

Other or Not Specified 7 6% 

Total 129  
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Table 3: Number of ships loaded by Weapons, munitions and artillery divided by geographical 
origin of the ships, 1641-1649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources: ANTT, Tso, IL,Visitas das naus, livros 804, 1641-1649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weapons, munitions and artillery 

Origin n. Ships % 

Amsterdam 9 47% 

Rotterdam 1 5% 

Other Dutch Seaports 2 11% 

Hamburg 3 16% 

Other or Not Specified 4 21% 

Total 19  
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Andrea Sansovino e o Manuelismo, 1492-1501 
	
	

Rafael Moreira 
(CHAM; FCSH, Universidade Nova de Lisboa) 

	
	

Uma das questões mais controvertidas na historiografia da arte portuguesa 
- talvez apenas comparável à célebre “Polémica dos Painéis” -, e que mais 
negativamente tem pesado na fortuna histórica do artista, é a discussão em torno 
da vinda e actividade em Portugal do grande escultor toscano Andrea di Niccolò 
dal Monte San Savino (1470-1529), mais conhecido como apenas Il Sansovino, 
do nome da pequena comuna onde nasceu, cerca de 80 kms a sul de Florença, 
rival da vizinha Arezzo. De a aceitarmos, ou não, depende a visão da vitalidade 
e abertura do meio cultural português entre o fim do século XV e inícios do 
XVI, e a própria natureza e origem do estilo então vigente entre nós, a que se 
chama desde o século XIX o Manuelino. 

Andrea – cujos filhos adoptaram o sobrenome de Contucci ('pequeno 
conde, fidalgote') que tinha sido alcunha de um trisavô – é nome célebre na arte 
do Alto Renascimento italiano: o “maior escultor da transição do Quattrocento 
ao Cinquecento” - após Michelangelo, claro – nas palavras de Heinrich Wolfflin 
no seu Klassische Kunst de 1899, “o Rafael da escultura” segundo Wilhelm 
Lubke e Burckhardt em 1868. Mas não erraremos se dissermos que tal episódio 
português lhe ensombreou o início da brilhante carreira, contribuindo para a 
escassa fortuna póstuma que teve – que apenas foi a pouca sorte que teve de 
viver ao mesmo tempo que tais figuras geniais. 

O seu conterrâneo saviniano Ciro Girolami. numa excelente tese de láurea 
apresentada em 1936 à Universidade de FlorGença, sob orientação de Mario 
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Salmi1, achava que o principal obstáculo à sua perfeita compreensão tem sido 
quella lacuna di dieci anni passati in Portogallo, dopo la quale si usa ancora di 
porre a capo del più avanzato classicismo in Italia questo artista che, partito 
ancor giovane dalla scuola del Pollaiuolo e del realismo pittorico del 
Quattrocento fiorentino, sarebbe tornato improvisamente più sviluppato nel 
gusto e perfezionato nella tecnica, come se nella Penisola Iberica ancora chiusa 
alla luce della nostra rinascenza, egli avesse trovato, per trarne ispirazione ed 
esemplari, le statue o i rilievi ornamentali di Atene e di Roma  - o que  considera 
ser uma rudeza e falta de bom senso (una grossolanità di critica). 

 
A única monografia completa até hoje impressa sobre Andrea conta já 

com quase um século: o livro de George Haydn Huntley, que foi uma tese em 
Harvard, publicado pela Harvard University Press em 1935, com reimpressão 
em 1971. 2 Recentemente apareceu uma segunda monografia, também com o 
intuito de ser uma visão total, e resultante de uma tese feita em Turim em 2001, 
publicada pela Cassa di Risparmio di Loreto, da autoria de Gabriele Fattorini. 3 
Mas, como é habitual entre os especialistas locais italianos, ela peca por uma 
visão demasiado estreita e limitada, 'campanilista' como seria melhor dizer-se 
(onde somos acusados de “neo-battellianos”, apesar de uma geral simpatia para 
com as nossas opiniões). 

Andrea foi muito elogiado pelos contemporâneos – Francesco Albertini 
em 1509 e 1510, Blosio Palladio no poema Coryniana em 1524, etc. - e por seus 
conterrâneos, como o monge camaldulense Agostino Fortunio na Cronichetta 
del Monte S. Savino (Florença, 1583). A primeira obra dedicada a ele e à sua 
escola foi a do erudito alemão Paul Schonfeld 4, que o defendeu da frieza e falta 
de espiritualidade de que o acusavam os românticos. 

Mas a fonte esencial a seu respeito foi sempre a longa biografia escrita por 
Vasari nas suas Vite... (1550): sobretudo na segunda edição de 1568, 
peremptória em garantir a veracidade da sua viagem portuguesa. As várias 
tentativas feitas para elucidar o assunto, quer pelo lado português, quer pelo 
italiano, constribuíram mais para lançar sobre ele o descrédito do que para 
esclarecê-lo. Questão capital da nossa história da arte e problema de alcance 
internacional, essa recíproca barreira acabou por o transformar num enigma 
aparentemente insolúvel, irritante e desanimador. Um tema tabu, que fez cair 
sobre ele um verdadeiro anátema. 

Sem a pretensão de fazermos aqui a sua história, que já traçamos em outro 
lugar, diremos apenas que Vasari - na edição torrentiniana (1550) - afirma que 

																																																								
1 C. Girolami, Andrea Sansovino, 2 vols., 1936 (lemos pelo exemplar depositado no Kunsthistorisches 
Institut de Florença, da via Giuseppe Giusti).  
2 G. Haydn Huntley, Andrea Sansovino. Sculptor and Architect of the Italian Renaissance, Harvard, 
1935. 
3 G. Fattorini, Loreto e la Grande Scultura Italiana del Cinquecento. Andrea Sansovino, Fondazione 
Carilo (Cassa di Risparmio di Loreto), Trento, 2013.  
4 P. Schonfeld, Andrea Sansovino und seine Schule, Stuttgart, 1881.  
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Sansovino executara obras de escultura e arquitectura em Portugal e Espanha; 
é na edição giuntina (1568), enriquecida com uma longa digressão, que narra 
como o artista veio ainda jovem trabalhar para o rei de Portugal, aqui 
permanecendo 9 anos, em que realizou diversas obras (algumas das quais 
especifica), findo o que regressou a Florença com “abundante soma de dinheiro” 
e a estima do rei e da gente. Entre as duas versões, o pintor-cronista tinha podido 
documentar-se abundantemente, recolhendo notícias de informantes de todo o 
tipo – amigos, discípulos, e os próprios filhos do escultor -, coleccionando 
desenhos de sua autoria no seu famoso álbum Libro de' Disegni, deslocando-se 
por duas vezes à sua terra natal, e estudando com atenção as recolhas de 
desenhos que ele havia legado aos herdeiros. 

Nada nesse relato induz a que se desconfie da sua verdade; e como tal ele 
foi aceite por toda a historiografia subsequente, desde Il Riposo de Raffaello 
Borghini (1584) até aos mestres de hoje: Chastel, Middeldorf, Venturi, Pope-
Hennessy. Porém, ao deixar uma grande margem de dúvida quanto à 
identificação das tais obras, ele permitia abrir a porta aos devaneios da erudição 
vazia e aos ocos exercícios do atribucionismo positivista: de antiquários, como o 
traficante Antonio Nibby e o académico Sousa Loureiro, a arqueólogos como 
Joaquim Rasteiro e Thomas Rogge, até mestres de nome feito, como Albrecht 
Haupt e Joaquim de Vasconcellos. Foi o exagero dessa atitude que provocou 
reacções de sentido oposto, a que não seria alheio o clima passional de 
nacionalismos exacerbados que se viveu no entre-guerras, levando ao extremar 
de posições, e por fim à ruptura. 

Já Reynaldo dos Santos aspirava à liquidação da lenda de Sansovino em 
Portugal 5. O primeiro director do novo Instituto Italiano, então sediado na 
Universidade de Coimbra, o sério historiador de arte e crítico literário florentino 
Guido Battelli – o descobridor de Florbela Espanca e um dos primeiros a chamar 
a atenção para Fernando Pessoa -, animado de fervor patriótico muito 
mussoliniano, reivindicou a parte de leão ao seu conterrâneo na introdução da 
arte do Renascimento em Portugal, atribuindo-lhe sem critério obras por todo o 
país, sobretudo em Coimbra e Tomar. Saíram-lhe à liça dois bons conhecedores 
dessas cidades, o Prof. Vergílio Correio e o tenente-coronel Garcês Teixeira, 
travando-se ao longo dos anos de 1929 e 1930 em jornais e revistas – O Século, 
Biblos, a Ilustração Moderna – a mais viva polémica histórico-artística que 
agitou o país, após a famigerada “questão dos Painéis” que se acendia por esses 
mesmos anos. 

Battelli ainda voltaria à carga após regressar a Florença em 1936, mas já 
em vão: o ridículo e descrédito eram agora totais. Na recensão que publicou na 
Revista da Faculdade de Letras em 1939, onde era professor de História da 

																																																								
5 “Prefácio” a J. M. Teixeira de Carvalho, O Mosteiro de S. Marcos, Imprensa da Universidade, 
Coimbra, 1922, p.VII.  
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Arte, o médico Dr. João Barreira concluía pela falta de provas daquilo a que já 
se chamava derrisoriamente a tese sansoviniana... E o engenheiro tomarense 
João Miguel Santos Simões – que mais tarde se dedicaria com afinco ao estudo 
da nossa azulejaria – encarregou-se de enterrá-la (aliás, com alguns equívocos), 
traduzindo e publicando em português em 1942 o capítulo respectivo do livro de 
Huntley, para concluir apressadamente que a estada e actividade de Sansovino 
em Portugal é pura lenda. O hipercriticismo continuou a imperar entre nós, 
apesar de algumas raras vozes discordantes, como a do nosso saudoso mestre 
Prof. Riccardo Averini, director do Istituto Italiano di Cultura. E ainda tão tarde 
quanto 1982, Pedro Dias podia escrever que Vasari errou, não tendo o escultor 
estado nunca em terras portuguesas6. A vinda de Andrea Sansovino a Portugal 
tornava-se um tema proibido. 

O mais irónico é que essa resistência era uma pura teimosia nacional: 
assim como a isolada tentativa italiana 'reducionista' no sentido de a negar, ou 
reduzi-la a duas curtas estadas da parte do especialista em arte românica Mario 
Salmi (e seu discípulo Ciro Girolami), ela não teve força suficiente para abalar o 
testemunho vasariano, que continuou aceite por nomes de peso, como Miklos 
Boskovits, Giulio Carlo Argan e Federico Zeri. A Itália empurrava Sansovino 
para Portugal, mas os portugueses o recusavam...  E assim a situação se foi 
mantendo sem solução à vista, negando-se qualquer acordo dado o silêncio 
documental e a pouca atenção ao contexto histórico – político, sociológico, 
cultural – durante mais de meio século, por motivos ideológicos mais que por 
qualquer razão científica. 

Devo dizer que tal atitude nunca nos convenceu. Já na XVIIª Exposição 
de Arte, Ciência e Cultura do Conselho da Europa, realizada em Lisboa em 
1983, de cujo núcleo de Arquitectura fomos o responsável, tive a oportunidade 
de trazer um desenho de Andrea Sansovino proveniente da colecção de Vasari: 
um projecto não realizado para o túmulo do rei D. João II, na opinião dos mais 
abalizados especialistas. Destinado sem dúvida ao Mosteiro da Batalha, mostra-
nos bem o que era o estilo praticado entre nós pelo grande florentino (mais do 
que apenas toscano) no início do século XVI: uma simbiose da melhor arte do 
Quattrocento com o gosto local e as suas cose stravaganti e difficili 
d'architettura secondo l'uso di quel paese, como escreveu Vasari. Na mesma 
mostra expusemos uma planta de 1737 do Quartel dos Dragões em Évora: um 
quadrado com um torreão em cada ângulo, que fora o “Castelo Novo” mandado 
construir em 1518 por D. Manuel a Diogo de Arruda, assim se tornando claro 
que o mestre manuelino não fizera senão executar o plano do palazzo con quatro 
torri dado por Sansovino ao rei português, de que Vasari diz ter visto os 
desenhos em casa de seus filhos, e que fora identificado com a Bacalhoa (que 

																																																								
6 P. Dias, Importação de esculturas de Itália nos séculos XV e XVI, Porto, Editorial Paisagem, 1982, p. 72. 
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não tem torres) ou com o Alvito (que é pentagonal).7 Mas estas evidências da 
presença de Sansovino entre nós não tiveram outro eco senão o habitual coro de 
negações e indiferença da crítica militante. 

Alertado por Manfredo Tafuri num congresso em Vicenza, fomos à 
Biblioteca Marciana em Veneza ver e estudar o desenho - já referido desde o 
século XVIII mas ainda inédito - que é a prova documental por que todos diziam 
ansiar: a cópia feita cerca de 1524 pelo relojoeiro florentino Benvenuto della 
Volpaia de um original da mão do próprio artista, com a legenda La sega che 
dicie maestro Andrea dal Monte a Sansovino fecie in Portogallo per segare uno 
quadro di diaspro per farne una colonetta (e segue uma longa explicação do 
funcionamento dessa serra hidráulica). 

Pudemos datar a invenção de tal mecanismo do início de 1501 e localizá-
lo em Sintra (talvez ao fundo do ribeiro que corria atrás do palácio real da Vila), 
graças a um relato que encontramos no Arquivo Estense em Módena, escrito 
pelo conhecido espião ferrarês Alberto Cantino, que a viu em acção na primeira 
semana de Outubro desse ano. O facto de não mencionar a presença de algum 
mestre italiano, como seria natural, permite-nos pensar que Sansovino já teria 
então regressado a Florença, onde de facto reaparece antes de Abril de 1502 – 
embora com sinais claros de aí já estar desde pouco tempo antes -, chamando 
sobre si a atenção, qual um recém-chegado, ao propor à Arte della Seta substituir 
de graça o velho grupo gótico do 'Baptismo de Cristo' da porta do Baptistério 
por um novo, dada a sua grosseira deselegância (goffezza). 

Por fim, o golpe de teatro. Em 1988 chegávamos à Villa I Tatti, entre 
Florença e Settignano, com o objectivo de encontrar, percorrendo no Archivio di 
Stato toda a documentação notarial “anti-cosimiana”, algum dado concreto sobre 
a vinda de Andrea a Lisboa: uma procuração, porventura. Quando fomos 
informados por Eve Borsook de que esse documento-chave – o próprio contrato 
– acabara de ser descoberto casualmente por um jovem professor esloveno de 
Liubliana. Pondo-nos imediatamente em contacto com ele, conseguimos 
convencê-lo a publicar esse texto, para nós essencial, após vir 1 mês a Lisboa 
hospedado em nossa casa, para o que lhe obtivemos em tempo extraordinário 
uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, graças à compreensão do Dr. José 
Blanco. E o documento, traduzido e comentado, acabou por aparecer no artigo 
que escrevemos a 4 mãos, só publicado em 1992 no The Burlington Magazine, 
no número comemorativo da morte de Lorenzo de' Medici, pelo providencial 
interesse de Caroline Elam.8 

Demos conta de tudo isto, e muito mais, na tese de doutoramento 
defendida em 1991 na Universidade Nova de Lisboa (inédita), cujo Capítulo 1.II 

																																																								
7 R. Moreira, “Arquitectura”, in catálogo Os descobrimentos portugueses e a Europa do Renascimento, 
Arte Antiga I, Comissariado para a XVIIª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura, Presidência do 
Conselho de Ministros, Lisboa, 1983, pp. 305-352: 319-20. 
8 Janez Hoefler, “New light on Andrea Sansovino's journey to Portugal”, in The Burlington Magazine, 
CXXIV, Londres, Abril 1992, pp. 224-238. 
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tem por título justamente “A vinda de Andrea Sansovino: o problema e a sua 
solução”9. Anos mais tarde, depois de bem amadurecidas as questões, 
publicamos um curto ensaio de síntese na Revue de l'Art do CNRS de Paris 10, 
onde pela primeira vez colocamos o problema – a nosso ver crucial – da relação 
entre a estadia do artista florentino e a eclosão do estilo chamado Manuelino. 
Por muitas dúvidas que o conceito de estilo levante 11, usamo-lo aqui no seu 
sentido mais corrente – muito embora tenhamos já proposto noutro lugar12 
substituí-lo pela noção mais alargada de um “complexo político-ideológico-
estético”(tanto artístico como literário) do Manuelismo. 

Não se trata de uma questão lateral ou marginal, mas de algo que toca o 
próprio cerne da arte e da cultura portuguesa. Talvez a chave para o 
compreendermos esteja no friso de três baixos-relevos da região de Azeitão 
(proveniente do convento dominicano de Nossa Senhora da Piedade, ligado ao 
palácio do filho bastardo do rei D. João II, Mestre D. Jorge, arruinado pelo 
terramoto de 1755), que ostenta uma esfera armilar no centro de uma iconografia 
de profetas, arcanjos e sibilas tirada da 'Porta do Paraíso' de Ghiberti no 
Baptistério de Florença (segundo um programa de Leonardo Bruni), que 
revelámos em 1977 no boletim Belas-Artes da Academia de Belas-Artes de 
Lisboa; ou no altar portátil hoje pertença da Misericórdia de Viana do Alentejo, 
cujas cruzes de consagração são cruzes-de-Cristo terminando em espigas, ambos 
datáveis de 1495-98 e atribuíveis ao cinzel de Andrea Sansovino, ao 
combinarem o gosto pelo exótico manuelino com a delicadeza do mais puro 
classicismo florentino, semelhante ao Altar Corbinelli do S. Spirito de Florença. 

Sansovino veio, de facto, para Lisboa em Dezembro de 1492 encarregado 
de executar uma grande obra para o rei D. João II, como demonstra a leitura do 
seu contrato. Devia tratar-se do túmulo do seu infausto filho príncipe D. Afonso, 
tragicamente falecido no ano anterior (para o que o indicava – além de uma 
possível recomendação de Lorenzo de' Medici – o notável trabalho para os 
Corbinelli, presentes em Portugal, e os relevos robbianos da villa medícea de 
Poggio-a- Caiano, onde colaborou com Giuliano da Sangallo); mas foi 
renovando sucessivamente os 8 meses acordados até perfazer os 9 anos de que 
fala Vasari, que correspondem ao período de turbulência em Florença – invasão 
francesa, expulsão dos Medici, motins de Savonarola, e crise política – que 
interromperam as grandes encomendas artísticas e deixaram o futuro da cidade 

																																																								
9 Rafael Moreira, A arquitectura do Renascimento no sul de Portugal. A encomenda régia entre o 
'moderno' e o 'romano', 2 vols., UNL, 1991: Cap. 1.II, pp. 65-125.    
10 R. Moreira, “Andrea Sansovino au Portugal, 1492-1501”, in Revue de l'Art, 133, Paris, 2001, pp. 33-38.   
11 Vejam-se, seguindo o pioneiro estudo de Meyer Schapiro, os artigos de George Kubler: “Storia o 
Antropologia dell'Arte?”, Prospettiva, 5, Centro Di, Florença, 1976, pp. 6-10; “Verso una teoria 
riduttiva dello stile figurativo”, Prospettiva, 21, 1980, pp. 2-5; “Style and the representation of historical 
time”, Annals of the New York Academy of Sciences, 138. New York, 1967, pp. 849-855; e “Toward a 
reductive theory of visual style”, in Berel Lang (ed.), The Concept of Style, Cornell University Press, 
Ithaca, 1987, pp. 163-173.   
12 Sobre esse conceito, v. o que escrevemos in História da Expansão Portuguesa, F. Bethencourt e Kirti 
Chaudhuri (dir.), vol. 1, Círculo de Leitores, 1998, "Cultura material e visual", pp. 455-486: p. 472.  
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em suspenso. Até o regime dos Gonfalonieri proceder à retoma da actividade 
mecenática na arte pública, com o concurso para o 'David' ganho por Miguel 
Ângelo, Sansovino permanecerá em Portugal. 

Aqui ficou rodeado do prestígio que lhe permitiu gozar de uma vida 
sossegada e um salário exorbitante – 10 florins larghi de ouro por mês (Miguel 
Ângelo recebia apenas 2 para fazer a sua estátua colossal do Duomo) -, com casa 
e oficina fixas em Benavente e outros lugares onde tivesse trabalho. Ganhava 10 
vezes mais do que o 'mestre das obras da Batalha' Mateus Fernandes, o que pode 
talvez explicar a hostilidade de que foi alvo e o impediu de concretizar os seus 
projectos para esse mosteiro: os túmulos do príncipe D. Afonso e de seu pai D. 
João II. 

Teve um círculo social que o acolheu de braços abertos: além do Rei e da 
rainha D. Leonor, o bastardo D. Jorge mestre das ordens militares de Santiago e 
de Avis, os cortesãos mais próximos (como Aires da Silva, patrono do mosteiro 
jerónimo de São Marcos de Tentúgal), e sobretudo a rica e muito próspera 
colónia italiana activa em Lisboa, chefiada pelo armador Girolamo Sernigi, que 
o contratou, sócio do opulento Bartolomeo Marchioni, até ao culto humanista 
siciliano Cataldo Parisi, professor de Retórica no Studium de Bolonha, aqui 
estabelecido desde 1485 como preceptor. 

Lisboa era ao tempo uma das cidades mais fascinantes e cosmopolitas do 
mundo, a “Nova York da Europa” como a chamámos: logo após ter 
desembarcado, no meado de Dezembro de 1492, Andrea teria ocasião de se 
cruzar em corredores do Paço da Alcáçova – ou no acampamento de caça de D. 
João II, então entretido em Vale do Paraíso (perto de Azambuja, no vale do 
Tejo) – com nada menos do que Cristóvão Colombo, acabado de regressar da 
viagem de 'descobrimento' ao Novo Mundo; e decerto conheceu e falou com 
indianos trazidos em 1499 por Vasco da Gama da costa do Hindustão, entre eles 
o astuto comerciante de pedras preciosas e intérprete judeu-polaco passado a 
Alexandria e Calecute e daí ao serviço do sultão de Bijapur baptizado como 
Gaspar da Índia, que parla italiano quasi mezzo veneziano como se maravilhava 
Sernigi -, os primeiros nativos da 'ilha' do Brasil mandados em 1500 por Pedro 
Álvares Cabral na caravela de Gaspar Coelho, e os mais de 50 algonquinos 
vindos do Massachusetts com os irmãos Corte-Real. Desse espantoso encanto 
com a abertura do globo deve provir o fundo interesse de Sansovino pelas coisas 
da cosmografia, técnicas de medição terrestre, matemáticas e astronomia (ou 
'astrologia'), de que há muitos testemunhos. 

Um último laço o prendia a terras portuguesas: o seu altíssimo salário. Em 
fins de 1501 ele regressava a Florença com fortuna feita – buona somma di 
denari, diz Vasari -, o que muito terá contribuído para a sua total 
incompatibilização com os modestos “mestres-pedreiros” nacionais, como 
Mateus Fernandes, então ocupado em terminar o Hospital de Todos-os-Santos e 
dar início ao gigantesco Paço da Ribeira, ou Boytac, absorto nos cálculos e 
preparativos para o lançamento da primeira pedra do Mosteiro dos Jerónimos em 
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Belém: obras de que o italiano foi afastado. De volta à terra natal, ele casou-se, 
renunciou à herança paterna em favor de um irmão, ajudou nas finanças a sua 
comuna de S. Savino, e apoiou financeiramente jovens discípulos de escultura 
(um dos quais, Jácopo Tatti 'Sansovino', adoptaria o seu nome como mostra de 
gratidão); e começa a acumular terras de quintas e propriedades urbanas a um 
ritmo impressionante 13. Era um homem rico, que passou o período mais activo 
da vida a trabalhar para o Papado no santuário do Loreto, e morreu 
tranquilamente em casa aos 60 anos de idade, rodeado de homenagens e do amor 
de todos. Mas em 1524 escrevia por três vezes a propor uma obra conjunta ao 
Charissimo mio Michelangnolo - que nunca lhe respondeu... 

Prova desse apego à pátria e bom feitio, é a ligação que sempre manteve a 
Portugal. O novo rei D. Manuel – que ao subir ao trono fizera uma viragem de 
180 graus na sua política e orientação ideológico-artística do Reino substituindo 
a atracção italiana pelo modelo flamengo, o que colocou Sansovino 'na 
prateleira' até ver-se livre dele ao deixá-lo em 1498 a cargo dos Mendoza em 
Toledo e Castela – não hesitou em recorrer aos seus serviços mais tarde. Talvez 
para agradar ao novo papa Leão X, em 1513 encomendou-lhe um lote de 
imagens para os altares da igreja-panteão de Belém, a que Sansovino, atarefado 
com o seu lavor na Santa Casa de Loreto, correspondeu enviando réplicas tiradas 
dos moldes que tinha deixado com os Della Robbia em Florença quando da sua 
colaboração com essa oficina 14. E pela mesma data a rainha-viúva D. Leonor 
pedia-lhe um número incerto de peças para a ornamentação do claustro, fachada 
e interior do seu convento da Madre de Deus em Xabregas, de que se destacam 
pela beleza os quatro tondi com os Evangelistas, hoje no Museu do Azulejo, que 
replicam os que moldou em 1490 para a cúpula de Santa Maria delle Carceri em 
Prato, e o sacrário (MNAA), que copia o da catedral de Barga. 

Andrea não tinha, pois, qualquer razão de queixa contra a terra que o 
havia acolhido durante os seus 9 anos de “exílio” do país natal; muito pelo 
contrário. Aí tinha procurado adaptar-se à nova conjuntura do Manuelismo, 
pondo ao serviço de D. Manuel – já que, mais que um artista inovador, ele foi 
acima de tudo um cortesão – o seu talento técnico no corte de mármores e pietre 
dure, e fez projectos que só mais tarde seriam executados pelos mestres régios, 
como o do palácio-castelo de Évora (que talvez provenha de uma ideia sua para 
o Paço da Ribeira). Tentou, mesmo, adequar-se ao gosto stravagante e difficile 
secondo l'uso di quel paese: ainda em Roma, em 1506, ao esculpir os 2 túmulos 

																																																								
13 Girolami, ob. cit., pp. 25-33: documenta 95 aquisições de casas e propriedades e muitos exemplos de 
beneficência, bem como trabalhos de engenharia mecânica e hidráulica aplicando os conhecimentos 
adquiridos em Portugal. 
14 Cfr. Rafael Moreira, Jerónimos, col. Monumentos de Portugal, IPPC/Verbo, Lisboa, 1987: a de S. 
Jerónimo (única a permanecer in-situ) chegou desmontada em Novembro de 1514; o S. Leonardo, hoje 
exposto no Museu Nacional de Arte Antiga, é uma adaptação do S. Pergentino do retábulo de Santa 
Maria delle Grazie nos arredores de Arezzo, como nos informou Alessandro Parronchi; sobre a 'Virgem 
das Estrelas' e o 'Stº António' v. nossa tese citada. As restantes oito ou nove imagens caíram com o 
Terramoto de 1755.  
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de Santa Maria del Popolo - “le più belle tombe di Roma”, como escreveu com 
algum exagero Burckhardt – ecoam memórias evidentes do organicismo 
manuelino. 

Mas devemos perguntar: qual a sua posição perante o novo estilo ultra-
gótico exagerado, quase bárbaro, ao moderno, que se afirmava de modo 
hegemónico no país que o acolhera? É nossa convicção que foi determinante: 
mas pela negativa. 

Sansovino, exilado nesse extremo ocidental do mundo gótico, teve de 
enfrentar um clima artístico hostil à sua pessoa e às propostas estéticas que 
trazia, com a total incompreensão e rejeição do modo ao romano (ou all'antica, 
como se dizia na Itália) – renascentista, como hoje o designamos – de que era 
defensor. O seu extraordinário salário, o favor de D. João II e sua corte – até à 
queda em desgraça do reinado seguinte -, a juventude e o estilo tão estranho que 
praticava, tornavam-no alvo das críticas e troça dos mestres mais velhos com 
provas já dadas e de uma clientela nova-rica seduzida pelas novidades 
hiperrealistas do Tardo-gótico da Europa do Norte. O que lhe fechou as portas 
do mosteiro da Batalha - e de muitos outros -, impedindo de lá realizar o que 
quer que fosse. 

Cortado o acesso às grandes encomendas régias para que fora contratado, 
e antes de partir para a Espanha (onde encontrou, pelo contrário, um ambiente 
acolhedor e simpático, deixando discípulos como Vasco de la Zarza e a escola 
alcarreña de Lorenzo Vázquez, e obras como o 'Codex Escurialensis'), restava-
lhe a actividade de consultor e projectista de obras não realizadas, os seus dotes 
técnicos de mecânico inteligente e de engenheiro, e a execução de pequenos 
trabalhos para uma elite de humanistas e conhecedores, vindos do círculo 
joanino. Muito tempo livre pela frente, que soube aproveitar mergulhando na 
experiência de um país na periferia do mundo clássico mas de frente para o 
desafio intelectual e científico de um mundo geográfico novo e entusiasmante. 
Talvez alguma lição do antigo, nas ruínas e inscrições romanas de Condeixa-a-
Nova (que o próprio D. Manuel mandara recolher na fachada da sua igreja) e nas 
boas colecções de escultura de Évora, permitindo que ele regressasse a Florença 
como se nunca de lá houvesse saído. Eventualmente, uma ou outra obra pontual 
a preparar a sua carreira futura, como a 'Virgem com o Menino' em madeira de 
uma colecção privada norte-americana 15, ou a bela 'Madonna del coniglio' do 
Bargello em terracota, atribuída recentemente 16 e que nos parece inspirada por 
uma estátua romana de Évora. 

Do consocium que o acompanhava em 1492 a ganhar metade do salário, 
Bartolomeo d'Ilario Simone, não se ouve mais falar. Terá sido mais um dos 
muitos mestres italianos – mais numerosos do que se pensa – a acabar os seus 

																																																								
15 Andrew Butterfield, “A Virgin and Child attributed to Andrea Sansovino”, in The Burlington 
Magazine, CLII, 2010, pp. 723-726 (que foi tema de capa), integrada por este especialista da escultura 
florentina no seu portuguese period. 
16 Gabriele Fattorini, Andrea Sansovino cit., 2013, pp. 54 e 160-167. 
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dias em Portugal. Atribuímos-lhe o relevo da 'Madonna' no altar lateral da nave 
da igrejinha do mosteiro jerónimo da Pena, no alto da serra de Sintra (que deve 
ter sido o principal até à colocação do belíssimo retábulo de Chanterene em 
1533), pouco posterior à sua fundação em 1503, em que é nítido o esforço de 
conciliar o idealismo clássico com a estilização goticista, com paralelo numa 
esporádica gravura do claustro de Belém de 1518 ou 1519. É um nome a ter-se 
presente para ulteriores pesquisas documentais. 

Mas era justamente uma tal conciliação que os mestres manuelinos 
contestavam na íntegra.  Podemos, assim, talvez concluir sugerindo que esse terá 
sido o grande resultado da quase década de presença portuguesa de Andrea 
Sansovino: a própria criação, por reacção local, do 'estilo manuelino', não na sua 
primeira fase boytaquiana, mas na segunda, arrudiana, de plena afirmação 
extremada, já amadurecida e segura de si – por oposição ou antítese a um 
Renascimento demasiado precoce para poder ser aqui compreendido e aceite. 

Pois não serão o portal das Capelas Imperfeitas da Batalha e a janela do 
coro do Convento de Cristo em Tomar, obras-primas do manuelismo, a 
adequada resposta dos artistas nacionais às atrevidas propostas sansovinianas de 
buscar na Itália e sua “exótica” arte o modelo ideal a imitar?                                     
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Lettere da Lisbona 1766-1769.	
Niccolò Pagliarini e os livros	

	
João Luís Lisboa	

CHAM, FCSH-NOVA	
	

Uma carta enviada em Março de 1768, de Lisboa para Roma, mostra-nos 
Niccolò Pagliarini (1717-1795), escrevendo no Colégio dos Nobres, à Cotovia, 
em Lisboa, rodeado de livros. Chegavam em caixotes em grande quantidade dos 
antigos colégios jesuítas, entretanto extintos, incluindo o que existira naquele 
edifício onde se instalara precisamente o Colégio cuja biblioteca tinha de 
organizar, e de onde escrevia.	

"(...) essendo stati mandati al Collegio tutti i libri delle Case 
de Gesuiti di Lisbona, anche questi vogliono che restino a mio 
conto per farne la scelta, e formarne Libreria e Catalogo, onde 
vedete, che mi fanno scontare l'ozio in cui mi hanno lasciato ne' 
primi due anni." 1	

O trabalho, pesado, diz-nos ele, compensava os anos de acalmia forçada 
após a sua chegada a Portugal. O destinatário da carta era Giovanni Bottari, 
teólogo florentino que em Roma pertencia aos círculos jansenistas do Cardeal 
Andrea Corsini, de quem Bottari era, aliás bibliotecário. Entretanto Bottari 
tornara-se também responsável pela Biblioteca Vaticana.2	

Niccolò Pagliarini, impressor e negociante de livros, tradutor, agente 
político no contexto das relações entre Roma e Lisboa na segunda metade do 

																																																								
1 Numa carta de Niccolò Pagliarini para Giovanni Botari, Biblioteca Nazionale Centrale (BNC), Firenze, 
NA 1261 (8/3/1768).  
2 De referir que Bottari é autor de um pequeno tratado sobre terramotos publicado precisamente pelos 

irmãos Pagliarini, Lezioni tre sopra il tremoto, Appresso Niccolò e Marco Pagliarini, 1748.  
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século XVIII não era um vulgar profissional do livro. A sua história é distinta da 
de quantos, portugueses ou estrangeiros, então trabalhavam em Lisboa. Tem um 
empenhamento doutrinário e político alheio à maioria dos impressores e livreiros 
da época, mesmo quando algum destes decide dedicar-se à publicação e venda 
de obras proibidas. Certamente partilhava a ideia corrente de que um bom livro é 
aquele que se vende, mas o seu entusiasmo transparece nas cartas que escreve, 
por exemplo, quando refere os livros onde António Pereira de Figueiredo 
defende posições regalistas, reflectindo sobre as razões pelas quais deviam ser 
lidos e também os motivos que os podiam levar a ser proibidos. 3 Lembremos 
que então o papa era Clemente XIII, responsável pela prisão e processo que 
quase tinha resultado na condenação à morte deste livreiro.	

Niccolò Pagliarini, em conjunto com o irmão Marco, trabalhara em Roma 
para a Coroa portuguesa pelo menos desde 1745, ou pelo menos é desse ano a 
publicação das tragédias de Giuseppe Carpani dedicada a Dom João Quinto, 
cujo brasão real se insere, numa gravura. 4 Certo é que, desde 1747, Niccolò e 
Marco se tornaram impressores da então criada Academia Liturgica 
Conimbricensis, para a qual publicaram várias obras de Bento XIV 5 e, após o 
início do reinado de Dom José, passaram a colaborar com o Embaixador 
português em Roma, Francisco de Almada. É de 1758 a 1761 o caudal de 
brochuras motivadas por uma suposta carta de um português, comentando um 
documento reservado sobre a Companhia de Jesus, na qual tanto Giovanni 
Bottari como Niccolò Pagliarini e Francisco de Almada terão tido parte, facto 
confirmado em carta de Pagliarini de Agosto de 1767, quando a relação com o 
embaixador se deteriorou. 6 Com o início do pontificado de Clemente XIII, esses 
folhetos haviam de causar muitos problemas ao impressor e vieram a contribuir 
para a ruina das relações entre a Coroa Portuguesa a Santa Sé que culminaram 
na rotura de 1760.7	

Na vida profissional dos Pagliarini, este momento é importante porque 
marca o termo da fase mais próspera da actividade como impressores, passando 
da produção de muitas centenas de títulos para poucas dezenas, nos anos 

																																																								
3 BNC, Firenze, NA 1261 (12/8/1766; 25/11/1766; 23/12/1766; 29/8/1769) 
4 Tragoediae sex lusitaniae, et algarbiorum regi Joanni 5. dedicate. 
5 Pelo menos as seguintes três estão reportadas à condição de impressores da Academia Conimbricense: 
De orthographia commentarius in gratiam eorum qui ss. d. n. Benedicti 14, Roma 1747, Benedicti 14. 
pont. opt. max. ... De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, Roma, 1747-1749, e 
S.S.D.N. Benedicti 14. Opera in duodecim tomos, Roma, 1747-1751, todas referidas a "excudebant 
Nicolaus et Marcus Palearini academiae liturgicae Conimbricensis typographi". Não conheço outra 
informação que ligue os Pagliarini a essa Academia que, no entanto, publicou diversas obras em 
Coimbra, entre 1762 e 1765, quando Niccolò está em Lisboa, alegadamente, diz o próprio, sem grande 
actividade. Acresce que tem um papel central nesta academia o bispo de Coimbra, Dom Miguel da 
Anunciação, que, como se sabe, entraria em colisão com o conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho 
e Mello. 
6 BNC, Firenze, NA 1261 (4/8/1767). 
7 Riflessioni di un portoghese sopra il memoriale presentato da' pp. Gesuiti alla santità di pp. Clemente 
13. felicemente regnante esposte in una lettera scritta ad un amico di Roma, Lisboa [na realidade 
impresso ou em Roma ou em Lucca ou em Lugano], 1758. 
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seguintes, e ficando a depender essencialmente do negócio de intermediação e 
venda livreira que o tio Lorenzo e o pai Tommaso haviam iniciado em Roma 
ainda no final do século XVII.	

Em 1762, após um período agitado por detenções e uma condenação a 
sete anos de prisão (entretanto suspensa), Niccolò vai para Nápoles onde se 
torna secretário da legação portuguesa. Recebia então desta Coroa cerca de 20 
mil réis anualmente, além de um alqueire diário de cevada. Tem então 45 anos e 
muda-se para Lisboa em finais de 1763 onde permanece até 1778. Nesses 15 
anos vai ocupar-se de várias tarefas, organizando as bibliotecas do Colégio dos 
Nobres e a biblioteca régia, traduzindo a Dedução Cronológica em estreita 
colaboração com Sebastião José de Carvalho e Mello, tornando-se em 1769 
director geral da recentemente criada Imprensa Régia, e continuando 
activamente a servir de intermediário para a compra e venda de livros.	

Podemos sistematizar em quatro grandes grupos este conjunto de 
atribuições, sempre pensando na relação com os livros: em Lisboa, Pagliarini 
começa por ser bibliotecário, mas será também impressor, comerciante e homem 
político. Mas estes quatro conjuntos ainda se subdividem e entrecruzam. As várias 
facetas de Pagliarini têm sido estudadas a partir da abundante correspondência 
conservada, tanto em Itália como em Portugal. Em particular, refira-se a 
correspondência que mantém com Frei Manuel do Cenáculo, entre 1768 e 1794, 
com mais de duas centenas de cartas e mais de sete centenas de folhetos de 
notícias, seguindo-se, após 1794, correspondência do bispo com o sobrinho 
Tommaso Pagliarini.8 Essa correspondência, começada quando Niccoló estava em 
Lisboa, estende-se durante um primeiro período até 1778, quando se dá o seu 
regresso a Roma. Continuará, depois, numa relação diferente, dado que, com essa 
transferência, as suas funções se alteram. Já não é uma peça da acção cultural do 
governo em Lisboa, mas um agente da Coroa portuguesa e de Cenáculo, em 
Roma, tendo por isso, a sua tença confirmada por Dona Maria I, de 3000 cruzados 
e, depois, a quantia de 70 mil reis anuais, paga por Frei Manuel do Cenáculo como 
seu agente particular. Também na correspondência de Cenáculo com Frei Vicente 
Salgado e com Sebastião José de Carvalho e Melo se percebe a importância de 
Pagliarini nestes seus vários papéis, tanto em Lisboa como em Roma.9	

No que diz respeito ao seu papel como agente livreiro, naturalmente muito 
presente na correspondência com Frei Manuel do Cenáculo, um aspecto saliente é 
que o maior volume de encomendas data logo no início da relação, em 1768. De 
uma soma de mais de 1200 títulos que Niccolò fez chegar a Cenáculo, quase 900 
são desse ano, mais de 70% de títulos para mais de 80% da despesa efectuada, 
3659 mil reis sobre um total de pouco mais de 4470 mil reis até 1792.10	
																																																								
8 Francisco Vaz, Os Livros e as bibliotecas no espólio de D. Frei Manuel do Cenáculo, Lisboa, BNP, 
2009, pp. 18-20. 
9 Idem, pp. 144, 248, 255. 
10 Maria Carolina Ferreira de Oliveira, A Bibliotfilia em Portugal no início da época contemporânea. O 
exemplo de D. Frei Manuel Cenáculo, 2 vols., Doutoramento em Ciências da Informação, Évora, 
Universidade de Évora, 2012, vol. 1, pp 359 a 379. 
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Dois aspectos a sublinhar destes dados. O primeiro é o facto de que o 
início de cargos de maior responsabilidade em Lisboa não é incompatível, antes 
pelo contrário, com desenvolver uma forte acção enquanto livreiro. O segundo é 
a importância da presença de Marco Pagliarini em Roma, para a concretização 
de todo o tipo de encomendas, contactos ou buscas. O regresso de Niccolò a 
Roma não interrompe os contactos, mas elimina uma testa de ponte dessa 
relação.	

Um outro aspecto a considerar nestes dados de Cenáculo relaciona-se com 
a perspectiva de quem encomenda. Pagliarini não era o único livreiro italiano 
com quem o bispo de Beja contava, nomeadamente através dos seus contactos 
alpinos em Lisboa ou quando directamente abordado por livreiros que 
pretendem recomprar livros que Cenáculo tinha conseguido obter 11. Mas este 
livreiro era certamente quem mais podia influir em Roma, seja no que respeita 
aos livros, seja ainda no que respeita à influência política sobre decisões que 
afectavam a organização da igreja, nomeadamente discutindo lugares e pessoas. 
12 É diferente pensar o papel de Pagliarini a partir do que ele próprio escreve ou 
a partir da documentação de Cenáculo para quem esta ligação é mais simples. 
Trata-se sobretudo de aceder a livros no mercado europeu. Neste sentido, os 
dados trabalhados por Francisco Vaz e, mais recentemente, por Maria Carolina 
Oliveira, são claros sobre o peso decisivo das compras realizadas através dos 
Pagliarini, notando-se, relativamente a outro dos agentes mais usados por 
Cenáculo, ainda que com um peso mais reduzido, o livreiro Buytrago, de 
Madrid, encomendas com características distintas quanto a línguas dominantes, 
assunto ou datas e lugares de edição.	

Voltamos então à carta referida no início para reencontrar Niccoló em 
Lisboa, onde passa os primeiros anos sem grandes responsabilidades ou 
trabalho. Vimo-lo no Colégio, onde recebia dezenas de remessas de livros, 
muitos dos quais vinham do Palácio Real, onde uma primeira triagem tinha tido 
lugar. Aí tem ao seu serviço um amanuense e um auxiliar, de que temos 
informação para o período de 1768 e 1769, 13. E tem também, de início, muito 
tempo, tempo que vai começar a reduzir-se com o crescimento das suas 
responsabilidades. Por sua iniciativa, em 1766, chegou-se a pensar na criação de 
uma oficina tipográfica nas instalações do Colégio, embora não haja informação 
sobre como essa proposta foi acolhida. 14 Mas sabemos que pouco depois terá 
início um outro projecto, mais ambicioso, que coloca Pagliarini à frente de uma 
oficina, a primeira oficina Régia.	

																																																								
11 Antoine Jean, de Turim, é um desses livreiros, referido em cartas pela satisfação que Cenáculo mostra 
com a aquisição do incunábulo Decor Puellarum, (Veneza 1461), ver Vaz 2009, pp.22 e 341. 
12 Idem, p.22. 
13 Feliciano Marques Perdigão, o amanuense, recebia 12 mil réis por mês. Domingos Maximiano Torres 
recebia 8 mil réis por mês. Ver Rómulo de Carvalho, História da fundação do Colégio Real dos Nobres 
de Lisboa (1761-1772), Coimbra, Atlântida, 1959, p.106. 
14 Carvalho 1959, p.113 e Gustavo de Matos Sequeira, Depois do terramoto, 4 vols., Lisboa, Academia 
das Ciências, 1916, pp 279-280. 
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Entretanto, segue a publicação da Deducção Cronológica, de que terá de 
fazer uma tradução para difundir em Itália. Não serão, pois, apenas as tarefas de 
recolha, escolha e catalogação dos livros da biblioteca do Colégio e da 
Biblioteca Real que, nesses anos de 1767 a 1769 o vão tirar do ócio em que se 
tinha encontrado nos primeiros tempos da sua vida em Portugal.	

Os anos de 1766 a 1769, que aqui se procura aprofundar, correspondem 
ao período de que se conserva a correspondência com Bottari, em cartas escritas 
com muita regularidade, e datadas sempre de uma terça-feira. São anos muito 
ricos em informação e esclarecem-nos, não apenas sobre a vida e preocupações 
deste italiano deslocado em Lisboa, mas sobre o complexo conjunto de questões 
que envolvem livros e política. A informação disponível nessa correspondência 
ajuda a entender as relações políticas e culturais entre Lisboa e Roma, mas 
também com Génova, porto por onde passam preferencialmente os livros que 
circulam entre as duas cidades, e também, a acreditar no que nos diz em carta de 
Outubro de 1768, de onde "vem todo o papel" que paga 27 % de taxas 
aduaneiras, o que torna a publicação em Lisboa muito cara. 15 

Quando, em meados dos anos 90, em colaboração com Zília Osório de 
Castro, começámos a ler essa correspondência em Florença, procurávamos o que 
aí se percebia do processo de concepção da Deducção Cronológica, e do papel 
desempenhado pelo Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Mello, num 
livro que era assinado apenas pelo então procurador da Coroa e guarda-mor da 
Torre do Tombo, José de Seabra da Silva. O que era um pormenor da intriga 
política ajudava a perceber a estratégia concebida, não apenas para uso interno, 
mas a nível internacional, numa obra publicada também em italiano e em 
francês. Era o procurador, e não o ministro, quem se responsabilizava pelo 
violento libelo que havia de correr a Europa. O que na altura era uma suspeita 
sobre a responsabilidade não assumida do Conde de Oeiras nessa obra, havia de 
encontrar confirmação, por exemplo, quando no seu Diário, em Janeiro de 1768, 
Frei Manuel do Cenáculo escreve: "Me deu o Conde de Oeiras a segunda parte 
da sua Dedução Chronologica". 16 O mesmo "sua" usado por Pagliarini, onde se 
lê, em carta de 2 de Fevereiro de 1768, "Ricerca sempre il Sigr.Conte di sapere i 
giudizi che si fanno in Italia della sua Deduzione e mostra di non disgustarne gli 
elogi essendo naturale all'amor proprio la compiacenza, che ha un gran Ministro 
di Stato di aver dato al Pubblico una simigliante laborioza produzione." 17 

Uma carta com a atribuição mais explícita é anterior. Embora já se tivesse 
feito alusão a uma obra não identificada em que o Conde estaria a trabalhar, e 
que faria escândalo em Roma, é em Julho de 1767 que refere explicitamente o 
livro. Aí enaltece o autor da obra, "un Segretario di Stato [che] in 7 mesi abbia 
potuto comporre un tal libro; vedere tanti Documenti, e pubblicarlo colle stampe 

																																																								
15 "qui i libri molto cari per la carta che vieni tutta da Genova, e paga 27 per cento di Dazio", BNC 
Firenze, NA 1261, 18/10/1768. 
16 Vaz, 2009, p.572. 
17 BNC, Firenze, NA 1261 (2/2/1768). 
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nel mentre che regge una intiera Monarchia, e spedisce infinite Rilevantissima 
affari a tutti i momenti", e acrescenta que apenas ele o podia ter produzido. 
"Nessun altro poteva fare una tale opera fuori del Sigr. Conte d'Oeyras; il quale 
molte volte, in rilengendo i fogli stampati, che da me gli si portavano, mi ha 
detto: Ebene che dirá il nostro amico Bottari? chiamandovi sempre con questo 
nome, e parlando sempre di voi colla maggior stima, e rispetto". 18 Mais tarde 
acrescentará: "sul merito del Libro, (...) questo è tutto del Sigr.Conte, che n'e 
L'autore, benchè esca in nome del Procuratore della Corona / Soggetto peraltro 
dottissimo, e capace di farlo egualmente bene". 19  "(...) ella è però tutta del 
Sr.Conte, e nessuno può attestarlo meglio di me, che ho avuti tutti gli Originali 
nelle mani, e la edizione è passata sotto i miei occhi, e molte volte ho avuto 
l'onore di trovarmi seco nel suo Gabinetto in tempo che lavorava". 20 

Entretanto, ao seguirmos as pistas dos livros de Niccolò Pagliarini, para 
além das minudências de autoria escondida, importa o modo como o livreiro 
romano participa, a partir de Lisboa, num projecto de edição que visava leitores 
em lugares estratégicos, ou como dá conta da leitura que em Roma se faz do 
livro, quando ainda não tinha saído a tradução italiana, ou como refere as opções 
editoriais em dois formatos, em Portugal, e outro em Itália, pensando na sua 
maior difusão, sempre em articulação com o impressor Miguel Manescal da 
Costa, com quem ainda irá colaborar abundantemente nos anos seguintes. 
Podemos também entender o modo como se pensa a articulação editorial das 
várias partes da obra, e as reacções que se antecipam nos círculos pontifícios 
afectos aos jesuítas, ou como dá conta das dificuldades de tradução e das 
estratégias para entrada das obras de que fala em Itália, escolhendo Nápoles e 
Génova como portos de chegada para os fazer entrar em Roma com menos 
obstáculos, "dove avrà da procurarsela chiunque in Roma vorrà leggerla" 21. Esta 
decisão destina-se também a proteger o irmão Marco, que aí mantém actividade, 
"non potendo il Libro piacere alla Curia Romana, e molto meno ai Gesuiti ai 
quali si leva la pelle, e si va loro fino alle ossa". 22 e "Non volendo esporre 
nessuno alla ferocia di Torrigiani, e di Gesuiti." 23 

O seu papel enquanto tradutor leva-o a reflectir sobre o tipo de trabalho e 
de preparação que eram os seus. Reconhece-se bem nos perfis de livreiro e de 
impressor, mas não se sente seguro enquanto responsável pelo texto que, diz, é 
coisa nova para ele e apenas o faz por ordem do Conde. 24 Mas sabemos que, 
enquanto impressor, tinha uma intervenção que não se limitava aos aspectos 
técnicos. Quando, já em Lisboa, sabe pelo irmão que havia já sido impresso de 

																																																								
18 BNC, Firenze, NA 1261 (21/7/1767). 
19 BNC, Firenze, NA 1261 (1/9/1767). 
20 BNC, Firenze, NA 1261 (3/11/1767).  
21 BNC, Firenze, NA 1261 (1/9/1767). 
22 BNC, Firenze, NA 1261 (21/7/1767). 
23 BNC, Firenze, NA 1261 (1/9/1767). 
O Cardeal Ludovico Torrigiani foi Secretário de Estado com Clemente XIII, entre 1758 e 1769. 
24 BNC, Firenze, NA 1261 (21/7/1767). 
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novo o Compêndio de Concina, um teólogo de referência dos círculos 
jansenistas, que já tinha publicado antes e para o qual tinha ficado de escrever 
uma dedicatória. Apressa-se a tentar emendar a situação, sugerindo que essa 
dedicatória ainda fosse incluída nos 300 exemplares que deveriam ser 
encaminhados para Portugal, e pedindo para acrescentar à dedicatória, Nápoles, 
Outubro de 1763. 25 

Pelas cartas se pode seguir, através dos encontros regulares de Pagliarini 
com o Conde de Oeiras, as circunstâncias da elaboração do texto central da 
acção josefina contra os jesuítas. E percebe-se a importância que, para a Coroa 
Portuguesa, tinha a rede de relações que se estendia em Roma, em todo esse 
processo, e na qual Giovanni Bottari e o Cardeal Andrea Corsini tinham lugar 
central. 26 Pode também compreender-se a existência de mais do que uma rede 
de contactos, em Roma, representando, em 1767/69 Pagliarini e D. Francisco de 
Almada ligações alternativas. 27 

Mais recentemente, a questão foi também aprofundada num estudo de 
Niccolò Guasti, onde se faz uso destas fontes para discutir a importância do 
papel político desempenhado por Pagliarini e o seu círculo de correspondentes, 
naquilo a que chama uma espécie de aliança de certo modo oportunista entre 
agentes muito diversos da política europeia, a partir da identificação de um 
inimigo comum, a Companhia de Jesus e o seu poder no seio da Igreja. 28 Guasti 
sublinha a importância desta correspondência por, entre outras razões, fornecer 
uma notável quantidade de informações relativas à literatura propagandística de 
orientação regalista e anti-jesuítica promovida pelo Conde de Oeiras nesses 
anos, a sua circulação europeia, em particular em Itália, mas também em 
Espanha e em França, e o papel desempenhado por Niccolò Pagliarini, tanto do 
ponto de vista intelectual como prático. 29 

As relações pessoais e políticas de Pagliarini entre Lisboa e Roma, não 
sendo centrais para os problemas que agora queremos colocar, são no entanto o 
cenário sobre o qual toda a acção se pode entender, pela necessidade e interesse 
mútuo nos laços que se estabelecem, como pela vantagem em usar os contactos, 

																																																								
25 "Per mezzo di mio Fratello ricevo la notizia che Paolo di Simone abbia pubblicato il nuovo 
Compendio di *Concina senza aspettar la mia dedica, e che già ne siano alcuni esemplari in Roma. 
Siccome una tal Dedica deve servire e per questo Regno basta che sia giunta a quelle copie che si 
debbano qua mandare, e perciò sempre si può fare, e mandarla al detto Simone a essi scrivo di tirarne 
300 copie da aggiungere al Nº di mia pertinenza, e che penso in varie partite far venire tutto a Lisbona. 
Vi prego portanto a farmi il piacere di farla avere al detto Stampatore colla possibile sollecitudine, acciò 
immediatamente si stampi, e possa eseguire la spedizione a tenere dell’ordine datogli. Vi avverto esser 
necessario mettere in fondo della Dedica La data di Napoli e del mese di Ottobre 1763, quando io ancora 
dimoravo in quella Corte." BNC, Firenze, NA 1261 (29/7/1766). Ver também F. Venturi, Settecento 
riformatore, Torino Einaudi, 1969, p.135 e 136. 
26 Zília Osório de Castro, “Jansenismo versus Jesuitismo. Niccolò Pagliarini e o projecto político 
pombalino”, Revista Portuguesa de Filosofia, 52, 1996, pp. 223-232. 
27 BNC, Firenze, NA 1261 (5/[1]/1768). 
28 Niccolò Guasti, “Niccolò Pagliarini, stampatore e traduttore al servizio del marchese di Pombal, 
Cromohs, 12, 2007. 
29 Guasti, 2007 pp.2-4. 
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os recursos e as competências do impressor, por parte de Carvalho e Mello, 
como ainda pela extensão das redes jansenistas romanas. É central o lugar 
atribuído pelas várias partes à actividade livreira no combate político, num 
momento em que Clemente XIII estava a terminar o seu pontificado e se 
preparava a sua sucessão numa perspectiva mais favorável aos círculos e Coroas 
contrárias à Companhia de Jesus, o que veio efectivamente a suceder com a 
eleição do Cardeal Ganganelli como papa Clemente XIV pouco depois, em 
1769. 

Seguimos também outros problemas internacionais que ocupam a Coroa 
portuguesa e que têm relação com publicações. Por exemplo, a questão do 
Paraguai justifica a procura de várias obras, entre cartas geográficas e outras, 
que tinham sido publicadas em Roma. 30 

Um aspecto que não tem sido muito valorizado liga a actividade política e 
diplomática de Niccolò Pagliarini às suas tarefas no Colégio dos Nobres. Refiro-
me aos favores e presentes a que a manutenção das suas redes obrigava. Ao 
mesmo tempo que se vê obrigado a interceder por pessoas das relações dos seus 
correspondentes, a questão dos favores e dos presentes não pode ser descurada. 
Mostra ter consciência da sua importância, embora com dúvidas sobre se são 
eficazes, dado que alguns dos que recebem essas lmbranças, nomeadamente 
livros de valor, não as apreciam, seja em Portugal, sejam mesmo monarcas de 
outros países. 31 Não era, obviamente o caso do seu interlocutor, que gosta que 
lhe enviem livros, do mesmo modo que gosta que lhe enviem açucar, que lhe 
chega pelas mesmas expedições. Aprecia e escolhe os títulos que lhe são 
enviados. Devemos obviamente distinguir os presentes que Pagliarini envia em 
nome do Conde de Oeiras e os livros que compra para vender a Bottari, que os 
pagava a Marco Pagliarini, em Roma. Não parece haver preocupação pelo duplo 
circuito. Os principais títulos enviados como presente pertenciam às bibliotecas 
dos Colégios jesuítas, e são objecto de procura demorada. Ou seja, Bottari 
mostra interesse em várias obras publicadas em Lisboa que logo Pagliarini 
começa a procurar nas bibliotecas sob a sua guarda. "Questo incomparabile 
ministro che vi stima, ed ama moltissimo há già dato ordine perche si ricerchino 
nelle Librerie de Gesuiti i Libri da voi desiderati, per prendderli, e mandarveli; 
ed io ho cura di questo affare". 32 "Già sono spedite gli ordini per prendere i 
Libri dell'Escobar, Casmedi,  e Molina dalla Libreria del Collegio de'Gesuiti di 

																																																								
30 BNC Firenze, NA 1261 (22/7/1766). 
31 "non saprei dire cosa ne possa sperare di gratificazione, mentre di simiglianti regali non si fa qui caso 
nessuno, e se ne perde subito la memoria, come di cose picciolissime coniderandosi solo le grandi, che 
tengono sommamente occupata questa Corte. Dal canto mio feci leggere tutta la lettera al Sr.Conte, ma 
siccome non interloqui sul proposito, non saprei che prognosticarne. E vi dirò, che avendo io presentati 
vari libri di valore, e alcune miniature a Sovrani, non potei sabere se fossero, o no graditi, onde mi sono 
Ritenuto da far più simiglianti regali." BNC Firenze, NA 1261 (1/3/1768) 
32 BNC Firenze, NA 1261 (29/12/1767). 
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Lisbona".33 Um título é muito difícil de encontrar, a Theologia Moral de 
Antonio Escobar (1665). 34 Após percorrer as bibliotecas de Santo António e de 
Arroios, em Lisboa, manda procurar nas de Coimbra, Évora e Gouveia, e acaba 
por encontra-lo na Casa Professa de São Roque. Ou seja, o lugar que ocupa é 
decisivo para o bom resultado da diplomacia a que se dedica. 

A questão dos presentes está também associada à sua gestão dos fundos 
bibliográficos jesuítas porque explicita, como sua tarefa, o dever separar 
duplicados e eliminar maus livros que, numa primeira abordagem, seriam 
sobretudo aqueles que difundiam as teses morais (ou julgadas imorais e ditas 
probabilísticas) da Companhia de Jesus. Mas o juízo sobre estes livros não é 
simples, dado que os encarece. São livros raros, são antigos, e ainda que diga 
que os maus livros terão de ser eliminados, tudo o que afirma sobre aqueles que 
envia a Bottari vai no sentido de os valorizar e de lhe recomendar que não 
demore a agradecer ao Conde. 

Ainda relacionado com a sua actividade enquanto responsável pelos livros 
dos colégios extintos está o esboço de um projecto de Biblioteca pública. Ou 
seja, já em 1766 sabemos que existe um projecto articulado que incluiria no 
Colégio dos Nobres, uma oficina tipográfica e uma biblioteca pública, que 
menciona como se não fosse uma novidade. Escreve Pagliarini: "Il Re ha 
comprato tutte a Madrid i Caratteri che erano sparse nella Città per formare una 
Geteria Reale, che somministrerà Caratteri al pubblico fatti con perfezione, oltre 
il necessario per la Regia Stamperia, che si vuol stabilire nel Collegio, sotto la 
Publica Bibliotheca". Na mesma carta de Dezembro de 1766 refere um outro 
projecto de biblioteca pública que o Rei teria atribuído aos dominicanos de 
Lisboa (com os livros dos jesuítas de Coimbra), "per eser pubblica come è quella 
della Minerva costà". 35 Mais de um ano depois, voltará a associar a criação de 
uma biblioteca pública à triagem dos livros de que é responsável (16 de 
Fevereiro 1768). Ou seja, vemos a continuidade de discussões sobre a natureza 

																																																								
33 BNC Firenze, NA 1261 (5/[1]/1768) 
34 Luiz de Molina, Concordia liberi arbitrii, Lisboa, António Ribeiro, 1588; Carlo Casnedi, Crisis 
Theologica, 5 vols., Lisboa, Deslandesiana e Pascoal da Silva, 1711-1719; Antonio de Escobar, Examen 
de confessores, y practica de penitentes. en todas las materias de la Theologia Moral, Lisboa, António 
Craesbeek e Mello, 1665. "Ho già presso di me il Molina Concordia 4º 1588 ed il Casnedi 5.vol.fol. ma 
per quante diligenze siansi fatte nelle Librerie dei Gesuiti di Lisbona non si è trovano l'Escobar. Siccome 
però per mio consiglio il Sr. Conte ha ordinato che tutti i libri, che sono ne' due Collegi de Gesuiti di 
S.Antonio, e di Aroyos, siano trasportati nel Collegio Reale dei Nobili; e che io deba con quei Professori 
far la scelta dei buoni, e separarne gl'inutili, e cattivi; si farà da me nuova diligenza per ritrovare detto 
Escobar, e quando non vi sia, pregherò il Sr.Conte di farne ricercare o in Coimbra, o in Evora. 
(2/2/1768); "Per la medesima Nave Maria Cecilia ho rimesso al Sr.Piaggio una Balleta che contiene il 
Casnedi 5 tom. fol. il Molina della prima edizione in 4º ed il Dizzionario Portoghese e Francese in 2 to. 
fol. Le due primi ve le manda in regalo il Sr.Conte d'Oeyras; il Dizzionario l'ho comprato, e l'ho pagato 
otto scudi, che conteggiarete con mio Fratello. L'Escobar non si è trovato in le Biblioteche Gesuitiche; 
ma Domenica scorsa essendo andato a vedere quella della Casa Professa, l'ho finalmente veduto, e sono 
5 tom. fol., e domani parlerò al Sig.re Conte per farmegli consegnare, e mandarveli collo Zucchero, ed 
altri Libri quanto prima." (26/4/1768). 
35 BNC Firenze, NA 1261 (23/12/1766) 
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das bibliotecas a reerguer, desde o terramoto, mas que ainda em 1768 mostram 
grandes indefinições. 

O que, em contrapartida, se prepara para arrancar, com a participação de 
Pagliarini, é a Tipografia Régia, atrás mencionada. A colaboração com Miguel 
Manescal da Costa deixava de ser ocasional, para ganhar dimensão institucional, 
integrando o equipamento desse impressor bem como a fábrica de caracteres 
criada três décadas e meia antes, e a fábrica das cartas de jogar. A Coroa 
assumia o controlo de uma oficina que, mais do que satisfazer as suas 
necessidades de publicação, deveria poder constituir uma referência para todos 
os trabalhos neste campo. O que não prejudicava a sua vocação comercial. Um 
exemplo é a iniciativa de pagar, a Pedro Vilela, a partir de 1772, o trespasse do 
seu privilégio de imprimir e vender os tão lucrativos prognósticos e folhas 
anuais que este conseguira manter em disputa judicial contra os padres da 
Congregação do Oratório. 36 

O lado comercial nunca o abandonou. Percebemo-lo na correspondência, 
dando indicações sobre onde comprar ou como proceder. 37 Vemo-lo em 
documentação notarial onde, sempre com o irmão, não desaproveita qualquer 
oportunidade de compra e venda de livros em Lisboa, em processos que podem 
levar vários anos. 38  

Termino sublinhando o olhar do comerciante no espaço internacional. O 
político, o bibliotecário, e o impressor, em Pagliarini, são pessoas que gerem 
relações e processos, que negoceiam, em todas as circunstâncias. E para o fazer, 
recorro ao excerto de uma carta de Julho de 1769, dirigida a Bottari, onde o seu 
espírito de experiente homem de negócios e o papel da confiança e do crédito 
entre parceiros são enfatizados: 

 
 

"A mio Fratello sono stati domantati da Londra alcuni Tomi del 
Museo Capitolino. Egli mi scrive, che dal Sr.Duca non vi sono voluti 
dare senon col danaro alla mano quando che non chiedeva altro senon 
quel tempo a pagarli, che ci voleva per esiggerlo dal corrispondente di 
Londra. Veramente sono rimasto scandalizato di questa diffidenza del 
Sigr. Duca in una bagatella di pochi scudi; quando si è dato buon 
conto alla sua Casa di somme non indifferenti. E che un tal modo 

																																																								
36 Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), Registos Notariais de Lisboa, Cart.1 (actual 2), liv.585, 
fl.85v. publicado em Curto et alii, 2007, pp.487-488. 
37 Se vi riuscirà trovare la prima edizione del Ferrarius Practica Papiensis che è del 1515, sono certo che 
sarà molto cara al Sr. Conte il quale ne ha ritrovata qui una posteriore, ma non castrata, e desidera aver 
le altre per farne il confronto: del prezzo di tutto sarete rimborsato da mio fratello, che resta incariato di 
questa commissione: Il libro sarà più facile ritrovarlo nella libreria di qualche Curiale, che altrove; e 
dovrebbe essere fra i dupplicati di S.Agostino, e ottenersi facilmente dal Generale per mezzo del P.M. 
Giorgi. BNC Firenze, NA 1261 (29/7/1766). 
38 ANTT, Registos Notariais de Lisboa, Cart 9A (actual 7), liv. 587, fl.44v e 598, fl.3v., publicado em 
Curto et alii, 2007, pp. 495-496 e 511. 
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renderà sempre più difficile l'esito del Libro, mentre si risponderà a 
chi lo cerca, che non si può avere. Piranesi ha mandati due Corpi 
delle sue Opere dando tempo un anno a pagarle, ed è stato 
puntualmente sodisfatto, e cosi ne spaccerà degli altri; se nel 
commercio de Libri non si fa credito il negozio è sempre cattivo".39 
(4/7/1769)

																																																								
39 BNC Firenze, NA 1261 (4/7/1769) 
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A Coleção Bodoniana vendida pelo pintor FranciscoVieira 
Portuense à Real Biblioteca Pública da Corte: 

a viagem dos livros, de Parma a Lisboa 
 

Leonor Antunes 
Biblioteca Nacional de Portugal 

 

Introdução 

No séc. XVIII, conhecido como o século de viajantes e de troca de 
conhecimentos, em que havia grande circulação de pessoas e ideias, os livros 
também viajavam e a epistolografia era um meio de comunicação intensamente 
praticado. 

Vem a propósito lembrá-lo ao falarmos de uma coleção de livros, da sua 
história e percurso, desde que foi constituída e comprada até aos nossos dias, 
através de documentação que foi possível recolher em bibliotecas e arquivos 
portugueses e italianos 

Trata-se da Coleção Bodoniana, cujos livros foram reunidos e viajaram 
juntos, existem cartas que falam deles, a coleção nunca foi dispersa e atualmente 
encontra-se nos Reservados da Biblioteca Nacional de Portugal. 

Como foram reunidos? Por quem? Quando? Como vieram aqui parar? A 
resposta a estas questões está num artista, viajante, que fez circular ideias e 
livros, num período em que estava a ser fundada em Portugal a Real Biblioteca 
Pública da Corte. Foi precisamente o pintor Francisco Vieira Portuense (1765-
1805) que, indo a Parma, conheceu e travou amizade com o impressor 
Giambattista Bodoni (1740-1813), colecionou os livros e, ainda em viagem em 
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Itália e pela Europa, conseguiu vender a sua coleção bodoniana (1802) à recém-
fundada RBPC1 (1796). 

A actual coleção bodoniana da BNP2 é composta por cerca de duzentos 
títulos, e integra as obras mais significativas da oficina de Bodoni, como sejam: 
os Manuale Tipografico, de 17883 e 18184; Epithalamia exoticis linguis reddita, 
17755; Anakreontos Teiou Mele, de 17846; Gli Amori pastorali di Dafni e di 
Cloe, 17867; Aminta, 17898; Horatii Flacci Opera, 17919; De Imitatione Christi, 
179310; Scherzi poetici e pittorici, com desenhos e gravuras do português José 
Teixeira Barreto, 179511; Le virtù del trono, de 179612, com dedicatória em 
português de D. Rodrigo de Sousa Coutinho ao Príncipe D. João e gravura do 
escudo de Portugal desenhado por Francisco Vieira e gravado por Rosaspina; 
sem faltar o primeiro dos quatro clássicos franceses encomendados por 
Napoleão, Les aventures de Télémaque, de Fénelon, de 181213. 

Para se compreender o contexto da aquisição desta coleção, refira-se que a 
Biblioteca Nacional de Portugal foi fundada em 1796, pela rainha D. Maria I, 
mediante Alvará de 29 de Fevereiro14, com o nome de Real Biblioteca Pública 
da Corte, e foi instalada no Torreão Ocidental da Praça do Comércio em Lisboa. 

O seu primeiro bibliotecário-mor, António Ribeiro dos Santos, esteve à 
frente da Biblioteca desde 1796 até 1816. Estabeleceu as primeiras linhas de 
organização dos fundos existentes, promoveu a aquisição de novos títulos, em 
Portugal e no estrangeiro, como testemunha a correspondência literária trocada 
com representantes dos diversos países europeus, e incrementou a elaboração de 
catálogos bibliográficos. 

Como núcleos originais, a Real Biblioteca recebeu a biblioteca da Real 
Mesa Censória, instituição criada em 1768, para exame e censura dos livros, a 
qual, por sua vez, herdara as livrarias dos Colégios dos jesuítas expulsos em 
1759. Além disso, beneficiou de dotações do orçamento régio, de doações 
privadas e de obras entradas por via da aplicação da primeira lei de depósito 
legal (1805)15, que tornou extensiva às tipografias a obrigatoriedade de 
depositarem um exemplar de todas as obras que imprimissem. 

																																																								
1 Real Biblioteca Pública da Corte 
2 Biblioteca Nacional de Portugal 
3 Exemplar com cota BOD. 56 
4 Exemplar em dois volumes com cota BOD. 153-154 
5 Exemplar com cota BOD. 200 
6 Exemplar com cota BOD. 89 
7 Exemplar com cota BOD. 150 
8 Exemplar com cota BOD. 110 
9 Dois exemplares com as cotas BOD. 184 e BOD. 186 
10 Exemplar com cota BOD. 188 
11 Exemplar com cota BOD. 21. Existe outro exemplar sem gravuras com a cota BOD. 128 
12 Quatro exemplares com as cotas BOD. 162, BOD. 167, BOD. 183, BOD. 211 
13 Exemplar em dois volumes com cota BOD. 205-206 
14 Do Terreiro do Paço ao Campo Grande : 200 anos da Biblioteca Nacional. Lisboa : BN, 1997 
15 Manuela Domingos - Subsídios para a história da Biblioteca Nacional. Lisboa : BN, 1995 
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Com a vitória dos liberais e a extinção das ordens religiosas, em 1834, a 
Instituição passou a chamar-se Biblioteca Nacional de Lisboa, incorporando no 
seu acervo, por determinação oficial, a totalidade ou parcelas das livrarias de 
numerosos mosteiros e conventos. 

O afluxo de grandes coleções tornou imprescindível a sua transferência, 
em 1836, para um local mais espaçoso, tendo a escolha recaído no Convento de 
S. Francisco, entretanto vago, em virtude da extinção da respetiva ordem 
religiosa. 

A proclamação da República, em 1910, e a extinção das Congregações 
Religiosas, provocou novo ciclo de incorporação das respetivas bibliotecas a 
favor do Estado. 

No decorrer dos anos, a inadequação das instalações de S. Francisco 
tornou-se mais patente, o que obrigou a procurar uma solução de fundo e 
duradoura, donde surgiu a construção do atual edifício, no Campo Grande, 
inaugurado em 196916. 
 
 
A Coleção Bodoniana da Biblioteca Nacional de Portugal 
 

Uma coleção de livros impressos por Giambattista Bodoni foi vendida à 
Real Biblioteca Pública da Corte em 1802. Mas, antes de mais, quem foi o seu 
impressor17? 

Nasceu em Saluzzo, em 1740, uma cidade do Piemonte, perto dos Alpes, 
filho, neto e bisneto de impressores. Bodoni aprendeu a profissão do pai, o 
tipógrafo Francesco Agostino. 

Aos 18 anos, recomendado por um tio sacerdote, vai trabalhar para a 
Tipografia da Propaganda Fidei, em Roma, congregação com funções 
especificamente missionárias. Começa então a estudar línguas orientais, no 
Collegio de La Sapiencia, e trabalha, durante oito anos, como compositor de 
línguas exóticas e também na delicada tarefa de organizar a série de tipos para os 
caracteres orientais que o Papa Sisto V tinha mandado fundir nas oficinas dos 
impressores Garamond e Le Bè. Este período foi decisivo na orientação de 
Bodoni como fundidor de caracteres e no seu interesse pelos alfabetos orientais. 
A partir de 1762 presta as suas primeiras colaborações em obras impressas pela 
tipografia da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé: um Alfabethum 
Tibetanum, do Padre Giorgi, e um Missal árabe-copta. 

																																																								
16 http://www.bnportugal.pt 
17 Sobre Bodoni e a sua produção tipográfica consultou-se: Giuseppe De Lama. Vita del cavaliere 
Giambattista Bodoni tipografo italiano e catalogo cronologico delle sue edizioni, Parma: dalla 
Stamperia Ducale, 1816; Raffaello Bertieri e Giuseppe Fumagalli, L`arte di Giambattista Bodoni, 
Milano: Bertieri e Vanzetti, 1913; Hugh Cecil Brooks, Compendiosa bibliografia di edizioni bodoniane. 
Firenze: Barbèra, 1927; João Manuel Bicker, Manual tipográfico de Giambattista Bodoni. Coimbra: 
Almedina, 2001; www.museobodoni.beniculturali.it 

129



Em 1768, é chamado a Parma para dirigir a tipografia do Duque de 
Parma, onde permanecerá até ao final da sua vida. São importantes para este 
convite, o primeiro ministro do Duque, Guillaume Du Tillot, político iluminado 
que desenvolveu reformas em diversos âmbitos e, querendo fazer de Parma uma 
nova Atenas, promoveu as artes e a cultura, e Paolo Maria Paciaudi, que dirigia 
a Biblioteca Palatina e que se lembrou do jovem Bodoni que conheceu quando 
esteve em Roma. 

A Stamperia Reale de Parma, colocada no Palazzo della Pilotta, tinha tido 
a sua época áurea, mas encontrava-se praticamente desativada. Bodoni mete 
mãos à obra. Encomendou prensas e outros utensílios necessários e mandou vir 
de Paris caracteres suficientes do famoso impressor Fournier, com os quais 
imprime os primeiros trabalhos. 

Em colaboração com o arquiteto Petitot e o gravador Benigno Bossi, 
imprime, em 1769, o explêndido volume comemorativo Descrizione delle feste... 
per le nozze del Duca Ferdinando con Maria Amalia d'Austria18, profusamente 
ilustrado com vinhetas, tarjas, e setenta gravuras extra-texto. A BNP possui um 
exemplar, e dentro da coleção é o mais antigo livro impresso de Bodoni. 

Bodoni chama para o ajudar o irmão Giuseppe, e começa a desenhar e a 
fundir os seus próprios caracteres, que foram pela primeira vez aplicados, em 
1771, na obra Fregi e Majuscole incise e fuse da Giambattista Bodoni Direttore 
della Stamperia Reale. 

Nesta época, encontra-se em Parma Giovanni Bernardo De Rossi, e é com 
a colaboração deste insigne professor de línguas orientais da Universidade de 
Parma que Bodoni imprime várias publicações poliglotas. Uma delas, Pel 
solenne battesimo di S.A.R. Ludouico principe primogenito di Parma tenuto al 
sacro fonte da sua maestà cristianissima e dalla real principessa delle Asturie. 
Iscrizioni esotiche a caratteri nouellamente incisi e fusi19, de 1774, é, digamos 
assim, a primeira amostra tipográfica apresentada por Bodoni, com caracteres 
especialmente fundidos para a ocasião. As inscrições em línguas exóticas são 
vinte - entre as quais, hebraico, grego, siríaco, caldaico, turco, copta, árabe, 
fenício, egípcio - e têm, em paralelo, a versão latina. No prefácio, Bodoni refere 
o seu projeto de fazer da Stamperia Reale a tipografia poliglota mais importante. 
Todas as páginas têm os textos enquadrados por cercadura. 

No ano seguinte, imprime Epithalamia exoticis linguis reddita20, 1775, 
um grande in-folio encomiástico pelas bodas do Príncipe do Piemonte com 
Marie-Adélaïde de França, irmã de Luís XVI, contendo vinte e cinco poemas 
nupciais, compostos noutras tantas línguas exóticas pelo mesmo Giovanni 
Bernardo De Rossi. É uma obra monumental, que necessitou de três mil e 

																																																								
18 O exemplar da coleção bodoniana da BNP vendida por Francisco Vieira Portuense (FVP), com 
encadernação original atestada pela etiqueta "Legato da Luigi Laferté Francese in Parma", tem a cota 
BOD. 218 
19 Nesta coleção existe exemplar com cota BOD. 144 
20 Exemplar com cota BOD. 200 
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duzentos ferros e respetivas matrizes. Está decorada com cento e trinta e nove 
gravuras, assinadas por Bossi, Volpato, Cagnoni, Ravenet e Patrini, segundo 
desenhos de Ferrari. Tem um papel fundamental na história da edição bodoniana 
ornamental, pois Bodoni reutilizou os ferros noutras obras, concretamente, no 
Callimachus21, em 1792. 

Em 1788, Giambattista Bodoni publica uma das obras emblemáticas da 
sua produção tipográfica, o Manuale Tipografico22, com cento e cinquenta e 
cinco tipos romanos e itálicos e vinte e nove tipos gregos. 

Foi entretanto adquirindo um estilo próprio, afastando-se da decoração 
excessiva e despojando as páginas de tudo o que não fosse a evidência das letras 
propriamente. Para ele, a beleza dos textos residia em quatro princípios: 
regularidade, nitidez, bom gosto e graça. 

Os viajantes do Grand Tour, letrados e bibliófilos, que eram atraídos a 
Parma para admirar a pintura de Corregio, visitavam igualmente a tipografia 
bodoniana para conhecer e adquirir as suas edições. 

Nas obras que imprime, Bodoni comunica com o público, através de 
prefácios, avisos ou dedicatórias. 

Um dos clássicos italianos que renasceram nos seus prelos foi a Aminta 
favola boschereccia23, de Torcato Tasso, 1789, com dois Avisos de Bodoni, 
pedindo desculpa pelo atraso da edição, mas também fazendo constar que a 
impressão tinha sido feita com caracteres expressamente fundidos para ela. 

Na actual Biblioteca Palatina e Museo Bodoniano, existe um Carteggio, 
com inúmeras cartas que testemunham o contacto epistolar de Bodoni com as 
mais variadas personalidades interessadas nos livros que imprime. 

Têm-se publicado algumas destas cartas, por exemplo as de Josè Nicolás 
de Azara24, um diplomata espanhol, importante mecenas das Artes e das Letras, 
que patrocinou várias obras, entre outras, obras de literatura clássica impressas 
por Bodoni - Anacreonte25, Horácio26, Teócrito27 - e queria mesmo que Bodoni 
se mudasse para Roma para ali trabalhar nessas obras, mas o Duque não 
permitiu, e foi na sequência deste facto, que autorizou Bodoni a abrir 
paralelamente à Stamperia Reale, uma tipografia privada. O primeiro dos 
clássicos latinos que Bodoni imprimiu na sua tipografia privada foi, 
precisamente, o Horácio, de 1791, um in-folio, patrocinado por Azara, que tem, 
pela primeira vez, no pé de imprensa: Parmae : in Aedibus Palatinis : Typis 

																																																								
21 Exemplar com cota BOD. 180 
22 Exemplar com cota BOD. 56 
23 Exemplar com cota BOD. 110 
24 Angelo Ciavarella (ed.), De Azara – Bodoni, Parma, Museo Bodoniano, 1979 
25 As edições bodonianas de Anacreonte  têm gravado o escudo de armas do patrocinador, Josè Nicolás 
de Azara, e dedicatória de Bodoni a Azara. Cfr. as edições de 1784 (BOD. 89), 1785 (BOD. 141), 1791, 
in-16º (BOD. 3), 1791, in-8º (BOB. 17 ) 
26 As edições bodonianas de Horácio têm prefácio do próprio Josè Nicolás de Azara. Cfr. as edições de 
1791 (na coleção da BNP, existem dois exemplares, um que veio da venda de FVP (BOD. 186), o outro 
com nota manuscrita: “Marquez de Sousa Holstein Roma 15 Fev.ro 1861” (BOD. 184)) e 1793 (BOD. 100) 
27 Edição bodoniana de Teócrito patrocinada por Josè Nicolás de Azara que pertenceu a FVP tem a cota 
BOD. 47 
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Bodonianis, o que atesta que a tipografia privada de Bodoni estava sediada no 
Palácio. 

É neste contexto que surge Francisco Vieira Portuense (1865-1805)28, um 
dos pintores portugueses maiores do neo-classicismo, e seguramente o artista 
português mais viajado do seu tempo, a quem pertenceu o grosso do núcleo 
inicial da coleção bodoniana da BNP. 

Francisco Vieira nasce no Porto, e aos vinte e quatro anos vai para Roma, 
com uma pensão da Companhia das Vinhas e Alto Douro, para desenvolver a 
sua formação artística, como era habitual em artistas da época. Teve então 
ocasião de exercer uma intensa atividade, com reconhecimento dos seus méritos, 
conhecendo e convivendo com outros artistas. 

Estando em Itália, Francisco Vieira vai a Parma com a intenção de estudar 
a pintura de Correggio. As oportunidades de copiar Corregio, os retratos 
encomendados pela corte de D. Fernando, as relações que o integraram na 
Academia Parmense e, sobretudo a estreita amizade que o ligou ao impressor 
Giambattista Bodoni, levou-o a permanecer em Parma durante três anos, entre 
1793 e 1796, e a sua partida deveu-se em muito à proximidade da ocupação 
francesa. 

Durante a permanência em Parma, além da pintura, mostrou-se 
particularmente empenhado na formação e ampliação da sua biblioteca. Dois 
interesses específicos o orientam na seleção dos livros: o aprofundamento dos 
seus conhecimentos teórico-artísticos e uma sensibilidade de colecionador que o 
leva a procurar todas as edições de Bodoni, indiscutível mestre da arte 
tipográfica. Escrevia ao seu amigo, o gravador Francesco Rosaspina, que a partir 
de Bolonha podia encontrar-lhe todas as edições que desejava, e mostra-se 
cuidadoso com o estado das obras, procurando as de melhor qualidade, 
discutindo com o amigo acerca da espessura das folhas, do tom de branco do 
papel, do tipo de encadernação e dos materiais utilizados nas capas. 

Depois, quando finalmente deixou Parma, nas cartas que escrevia a 
Bodoni ou à sua consorte (as quais se encontram no Carteggio de Parma), 
continua a lembrar-lhes que não se esqueçam de lhe reservar um exemplar das 
edições que continuaram a sair. 

Entretanto, na mesma altura, Bodoni começa a pensar na colocação dos seus 
livros na recém fundada biblioteca em Lisboa. De facto, a referência mais antiga 
a uma possível venda ou aquisição de livros impressos por Giambattista Bodoni 
à Real Biblioteca Pública da Corte encontra-se numa carta escrita pelo próprio 
impressor ao seu amigo gravador Francesco Rosaspina, em que lhe comunica 

																																																								
28 Sobre a vida e obra de Francisco Vieira Portuense, incluindo a estadia em Parma e o seu 
relacionamento com Bodoni e outros italianos, bem como a aquisição e fortuna da sua coleção 
bodoniana, consultou-se principalmente: Agostinho Araújo, Experiência da natureza e sensibilidade 
romântica em Portugal : temas de pintura e seu consumo /1780-1825). Porto : [s.n.], 1791. 2 vol. Tese 
de doutoramento; Paulo Varela Gomes, Vieira Portuense e a arte do seu tempo. Lisboa : [s.n.], 1987. 2 
vol. Tese de mestrado; MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS. Francisco Vieira, o Portuense : 
1765-1805. Porto : MNSR, 2001. Catálogo de exposição 
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que D. Rodrigo de Sousa Coutinho, então representante da coroa portuguesa em 
Turim, tinha sido chamado pelo Príncipe do Brasil, e dizia-se que seria destinado 
a desempenhar algum cargo, ou como Vice-Rei no Brasil ou para se encarregar 
de algum Ministério em Lisboa. Bodoni confia então ao seu amigo que lhe seria 
muito mais vantajosa esta última hipótese, pois dar-lhe-ia oportunidade de 
negociar a venda de um exemplar de cada uma das suas edições para a nova 
Real Biblioteca recentemente aberta. 

Precisamente um mês depois, Bodoni volta a escrever a Rosaspinae refere-
lhe o mesmo, pois recebera informações mais precisas de Francisco Vieira, 
segundo o qual, D. Rodrigo de Sousa Coutinho poderia ser nomeado Ministro do 
Interior ou da Fazenda, o que lhe traria benefícios comerciais para as suas 
edições ou mesmo para a consecução da projetada edição de Os Lusíadas em 
português nos seus prelos, o que não veio a concretizar-se como sabemos. 

As duas cartas acima referidas são escritas em Agosto e Setembro de 179629, 
quando Vieira já partira precipitadamente de Parma com destino a Inglaterra, 
mas ainda se encontrava em Roma, acabando alguns trabalhos e reunindo os 
seus haveres que queria deixar em local seguro e prontos a serem enviados para 
fora de Itália. 

Ao mesmo tempo que escrevia ao amigo, Bodoni, ciente do contexto 
favorável, não perde a oportunidade e escreve ele mesmo ao próprio D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho30 solicitando-lhe, com argumentos muito convincentes, que 
lhe consiga a venda para a RBPL de um exemplar de cada um dos livros que 
imprimira na sua oficina. Para o convencer ressalta a beleza das edições, que, 
segundo diz, adornavam e constituíam um ornamento para as grandes bibliotecas 
europeias que já as tinham adquirido ou estavam em vias de o fazer, em Itália, 
Suiça, Alemanha, Rússia, Inglaterra, França. O pedido é feito entre outros 
assuntos que Bodoni vinha tratando com D. Rodrigo, a saber, a Cantata que lhe 
encomendara para louvar o nascimento do Príncipe e que saiu a lume nesse 
mesmo ano de 179631. 

Entretanto, Francisco Vieira viaja por Berlim, Dresden e Potsdam, e 
finalmente Londres, onde permaneceu até regressar a Portugal em 1800, tendo 
conhecido em solo britânico o gravador Bartolozzi com quem trabalhou, e se 
associou32, e cuja amizade o leva a aproximar-se de uma parente do mesmo, 
Maria Fabbri, com quem veio a casar. Por influência de Francisco Vieira, 
Bartolozzi virá depois trabalhar para Portugal. 
																																																								
29 Duas cartas de Giambattista Bodoni a Francesco Rosaspina, Parma, 16 Agosto e 16 de Setembro de 
1796. Transcritas em: Autobiografia di G.B. Bodoni: in duecento lettere inedite all’ incisores Francesco 
Rosaspina / a cura di Luigi Servolini. Parma: Comune di Parma, 1958, p. 180-183. As cartas encontram-
se no Fundo Piancastelli (Forli, Itália) 
30 Carta de Giambattista Bodoni a D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 20 Agosto 1796. DGLAB-ANTT, 
Condes de Linhares mç. 63/71  
31 Le virtù del trono: cantata per la nascita di S.A.R. don Antonio di Braganza Principe di Beira. Parma: 
nel Regal palazzo: co´Tipi Bodoniani, 1796. Texto em italiano da autoria do carmelita, literato, Leone 
Evasio (1765-1821), com dedicatória em português, de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, e o escudo das 
armas reais de Portugal desenhado por Francisco Vieira e gravado por Francesco Rosaspina 
32 Carta de Francisco Vieira a António Ribeiro dos Santos, Londres, 15 Janeiro 1800. BNP Mss. 63, nº 4 
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Quando sai de Parma, Francisco Vieira Portuense tinha a sua coleção de 
livros impressos por Bodoni, mas vai pensando no destino a dar-lhe. 

Leva na bagagem Scherzi poetici e pittoricci, de 179533, com dedicatória a 
D. Alexandre e Sousa Holstein, o embaixador de Portugal em Roma que 
encomendou e patrocinou a obra, frontispício de Francesco Rosaspina e quarenta 
epigramas de Giovanni Gherardo De Rossi ilustrados com quarenta desenhos de 
José Teixeira Barreto, outro artista português, que, na mesma época, se 
encontrava em Itália a desenvolver estudos de arte, a expensas de bolsas do 
Erário Régio. 

A partir de Londres, Francisco Vieira toma a iniciativa de escrever a D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, que fora Ministro Plenipotenciário em Turim, e 
com quem convivera em Itália, mas que agora se encontra em Lisboa, reunindo 
os cargos de Presidente do Erário Régio e Inspetor-Geral da Real Biblioteca 
Pública da Corte. Nessa carta, refere que tem uma coleção de livros impressos 
por Bodoni bastante completa, que tal pode ser certificado pelo próprio 
impressor, que o conteúdo abarca obras clássicas e muitos sonetos e folhas 
volantes raras, e que foi reunida com esforço e empenho. Percebemos o 
conturbado contexto político da invasão francesa, que os livros ainda estavam 
em Itália e ficamos a conhecer a sua proposta de venda. Francisco Vieira mostra-
se um ótimo negociante, argumentando que o seu sentido patriótico o leva a 
empenhar-se em que a Real Biblioteca Pública da Corte tenha uma bodoniana, 
razão pela qual propõe um preço inferior ao que poderia conseguir no 
estrangeiro: 
 

… reconhecido a V.Exª em todos os tempos tam propenso a proteger as Artes 
como as Ciencias devo comonicar-lhe, sabendo q de algum tempo a hi se acha 
huma Biblioteca…, ter eu toda a coleção Bodoniana tam completa q om.mo 
Bodoni [diz] não haver companha, e só me dizia ser [maior] a de Lord Spencer 
nesta corte, porem, confrontando, a minha he mais rica de duas obras clássicas 
e m.to raras alem de 3 volumes de vários sonettos e piquenas coizas 
ambulantes q he difícil aparser por não ser[em] indicadas nos cattalogos. 
Eu sendo obrigado a deixar a Lombardia no meyo de huma gr.de confusão fui 
obrigado a fazer emediatam.te esconder e deixar não só a d.a coleção mas vários 
quadros antigos e clássicos na mão de amigo q athe agora sei q existe porem 
lembrome q se a Corte quisesse fazer tal a quizição eu não teria dificuldade, e 
recebendo a metade da soma na entrega da m.ma coleção, e passado hum anno 
ou dois receber oresto, pois o meu gosto seria já q tive em Itallia tanto trabalho a 
formar tal coleção de aver estreada no meu Pais, e ainda m.mo com preço mais 
comodo doq aqui me asseverao de ter, pois por toda aparte se reconhece como 
monomentos de emular o ingenho Tipografico o que não servirá senão de 
emulação como aqui tem sido depois q se veem tais obras 34 

																																																								
33 Na coleção, existem dois exemplares: um com gravuras (BOB. 21) e outro sem as gravuras (BOD. 128) 
34 Carta de Francisco Vieira a Rodrigo de Sousa Coutinho, Londres, 17 Julho 1798. DGLA-ANTT, 
Condes de Linhares mç 101/37. Transcrita em  Francisco Cordeiro Blanco, “Uma carta inédita de Vieira 
Portuense”, in Boletim do Museu de Arte Antiga, p. 147-151 
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Por extravio da anterior, existe uma outra carta ao mesmo destinatário, de 

15 de Janeiro de 1799, portanto, decorridos seis meses, em que o pintor anexa 
uma lista dos livros, volta a referir os mesmos assuntos, revela-se como 
colecionador e, no que toca à sua bodoniana, adianta o preço da venda e 
acrescenta que, por razões de segurança, deixara a coleção em Génova: 
 

… meu amº e contemporanio Seqrª me participa da parte de V. Ex.ca q.’ 
recebera a minha carta de 17 de Julho passado, mas tendoa perdido desejava 
copia da m.ma pª me servir no artigo Livros Bodonianos seg.do elle, me expõe, 
e procurando a m.ma neste momento não me he possível achalla mas exporei o 
conteúdo da dª. 
Em prº lugar he toda a coleção e a mais completa de Bodoni q.’ adquiri em 
diversos paizes, e q.’ o m.mo autor confessa pella m.ma nota q.´mando a V. 
Ex.ca ser a mais perfeita q.’ se conhece na Europa havendo sem faltar cozia 
alguma, todas as pequenas obras q.’ elle m.mo deixou de por nos seos 
catallogos, o motivo porq´m. estas pessoas não sabião de tais obras bem q’ 
interessantes. 
No tempo q.’ expus tal coleção a  17 de Julho de 1798,… não pus preço antes 
expunha q.’ esperava algum tempo, e q.’ me adataria a tudo q.to fosse justo 
com o desejo de patriotismo q.’ tal coleção… ficasse na Pátria… podesse servir 
de exemplar a tipografia, porem vendo q.’ tinhão passado tantos mezes, e q’ 
talves tal proposição (com = meu gr.de sentim.to não tivesse lugar nas atuais 
circonstancias, e achan=do-me cazoalm.te em companhia de varias pessoas 
tanto de cualid.e como amadores das bellas artes, e falando-se em tal coleção 
mostrarão desejos de a ver, com esperanças de adquirir; mas logo q.’ sube 
terse / perdido a d.a carta, de novo comonico a minha ideia ; qual he de ter 
dado ordem o mês passado a Génova donde as caixas se achavão p.a virem 
aqui dereitas e com huma prompta resposta de V. Ex.ca me saberei regollar. 
Cinco mil cruzados he o preço de toda a Colleção bem q.’ seja seguro q.’ aqui 
subirá de preço, mas na dª Carta q.’ escrevi a V. Ex.ca. igualmente lhe expunha 
de adquirir 4 quadros clássicos da escola Italliana q’ igualm.te aqui dei ordem 
de vir com a Colleção dos Livros… a parcela dos Livros, estimaria, sendo 
possível, de receber [n]a entrega da dª Colleção.35 

 
A proposta foi logo muito bem encaminhada, e teve resposta promissora 

nesse mesmo ano de 1799, no dia 22 de Junho, pois é remetido um ofício 
assinado pelo Secretário de Estado da Rainha D. Maria I, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, para o então representante da Coroa em Londres, D. João de Almeida 
e Castro, que entretanto acolhera Francisco Vieira de quem era amigo e protetor: 
 

																																																								
35 Carta de Francisco Vieira a Rodrigo de Sousa Coutinho, Londres, 15 Janeiro 1799. Tem junto lista 
dos livros autógrafa de Francisco Vieira: “Colleção completa dos Livros q. tem sahido das Imprensas 
Bodonianas em = Parma”. DGLAB-ANTT, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cx. 149 (fig. 2-3) 
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 O S.r D. Rodrigo de Souza apresentou a Sua Mag.de o papel incluso, 
recomendando-lhe a compra de huma Collecção completa dos Livros que tem sahido da 
Impressaõ Bodoniana para a Bibliotheca Real. A mesma Senhora dezeja fazer esta 
acquisição, suposto lhe pareçam excessivos os preços indicados; porem, se V. S.a poder 
moderar os ditos preços lhe recomenda a sobredita acquisição: em quanto porem ás 
pinturas, as circunstancias do tempo naõ permitem grandes despezas 36 
 

Francisco Vieira Portuense acabará por ver realizado o seu desiderato, 
uma vez que a venda veio a concretizar-se, não obstante alguns anos ainda 
decorridos desde aqueles primeiros contactos até à chegada da sua coleção 
bodoniana à Real Biblioteca Pública da Corte. Descobrimos na Torre do Tombo 
o decreto de pagamento, datado de 6 de Novembro de 1801, com a rubrica do 
Príncipe Regente D. João: 
 

Decreto para pagamento de 2.000 c. r.s a Francisco Vieira para compra de 
livros 
Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Presidente do Meu Real Erario Ordene ao 
Thesoureiro Mór delle entregue a Francisco Vieira dous contos de reis para 
hum Particular do Meu Real Serviço, de que naõ há de dar conta. Com 
conhecimento de recibo do mesmo Francisco Vieira, ou de um seu bastante 
Procurador se levará em conta ao indicado Thesoureiro Mór a referida quantia 
sem embargo de quaisquer Leis, Regimento, ou Disposiçoens em contrario. 
Paço em vinte e seis de Novembro de mil oitocentos e hum = Com rubrica do 
Principe Regente N. Snr.37 

 
Passado um ano, a coleção bodoniana chega finalmente à Real Biblioteca 

Pública da Corte. Com efeito, em 17 Novembro 1802, é o próprio D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho que assina o aviso de entrega da coleção comprada a Francisco 
Vieira: 
 

O Principe Regente Nosso Senhor Manda Remetter a V.S.a a Nota inclusa das 
Eddições Bodonianas, que tendo sido vendidas por Francisco Vieira para uso 
da Real Bibliotheca desde o tempo do meu antecessor só agora acabaõ de 
chegar; e He servido que V.S.a faça receber na mesma Bibliotheca, a vista da 
Nota, todas as Eddições nella referidas a fim de se verificar o resto do 
pagamento logo que tudo for entregue pelo mencionado Veira. D.e G.de a V.S.a 
Paço de Quelus 17 de Novembro de 1802.//. D. Rodrigo de Souza Coutinho// 
S.or Ant.o Ribr.o dos S.tos.38 

 
De que nota se trata? Francisco Vieira fizera acompanhar a sua proposta 

de venda de uma lista dos livros, que a Biblioteca Nacional de Portugal conserva 

																																																								
36 DGLAB-ANTT, MNE, CX. 149 (fig. 4) 
37  DGLAB-ANTT, MFF, liv. 3802, p. 170 (fig. 5) 
38  BNP, COD. 10610, f. 14r. 
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no arquivo histórico. Na entrega dos livros, a lista é conferida, e é feita nova 
lista, como comprovativo da entrega. 

Pode-se considerar serem estes, juntamente com a já referida lista que se 
encontra na Torre do Tombo, os primeiros catálogos da coleção Bodoniana, aos 
quais se seguiram outros: o Catalogo Metodico e o Catalogo Alfabetico39. Estes 
dois últimos inserem-se numa linha de trabalho em continuidade com outros 
catálogos bibliográficos que ainda em tempo de António Ribeiro dos Santos, 
primeiro bibliotecário-mor, vinha sendo desenvolvida. É assim que, em 13 de 
Março de 1803, portanto, quatro meses depois da coleção ter dado entrada na 
Real Biblioteca Pública da Corte, o bibliotecário-mor tem a honra de comunicar 
superiormente a conclusão dos catálogos da coleção bodoniana40 feitos na Real 
Biblioteca Pública da Corte. Estes catálogos são muito valiosos, porque nos 
confirmam nas existências dos livros, e dão-nos uma ideia da arrumação, pois 
alguns títulos têm cotas ao lado, e também apresentam breves comentários sobre 
o valor da obra ou alguma característica física. 

Mas o conjunto da coleção bodoniana, tal como a conhecemos hoje, 
integra, além dos livros vendidos por Francisco Vieira, outros que foram 
impressos e adquiridos posteriormente, os quais constituem igualmente marcos 
tipográficos na história dos prelos bodonianos. 

Tem particular interesse para Portugal, Le virtù del trono : cantata per la 
nascita di S.A.R. don Antonio di Braganza Principe di Beira41, 1796, da autoria 
de Leone Evasio, uma obra panegírica encomendada precisamente pelo mesmo 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho que viria a ser Inspetor-Geral da Real Biblioteca 
Pública da Corte, mas que era então embaixador em Turim, o qual assina a 
dedicatória em português. A obra tem uma gravura calcográfica com o escudo 
das armas reais de Portugal, desenhado por Francisco Vieira e gravado por 
Francesco Rosaspina, conforme subscrição: "F. Vieira inv. Roma 1796" e "F.R. 
f.". Conhece-se precisamente uma carta que Vieira, já saído de Parma, mas ainda 
em Roma, escreve a Bodoni: 

io in questo ordinario gli mando lo Stema di Portogallo e credo, non gli 
dispiacera, avendo messo di una parte la Religione con il suo tempio in 
lontenanza, e del l´altra parte il genio di Portogallo che della sua cornucopia 
sparga fruti e denari, e in dietro viene acenato un fiume come il Tago dove se 
vedano dei bastimenti; la grandeza credo sia questa ma se mai la volessero 
aumentare con la quadricolla Rozaspina la fare piu grande.42 

Nesta coleção existem quatro exemplares, e nenhum deles pertenceu a 
Francisco Vieira, embora o pintor tenha adquirido ainda impressos de Bodoni de 

																																																								
39 BNP/AC/COM/03/Cx01 (1796-1845) - 5 
40 BNP/DGA/03/Cx.03 (1795-1815) - 29 
41 Exemplares com cota: BOD. 162, BOD. 167, BOD. 183, BOD. 211 
42 Carta de Francisco Vieira a Giambattista Bodoni, Roma, 20 Julho 1796. Transcrita em: Agostinho Rui 
Marques Araújo – Experiência da natureza e sensibilidade pré-romântica em Portugal : temas de 
pintura e seu consumo (1780-1825) [tese de Doutoramento], Porto, 1791 2º vol., p.125. A carta 
encontra-se no Carteggio da Biblioteca Palatina de Parma (Itália) 
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1796. Três deles levam, na contracapa superior, etiqueta da Livraria Ferin, mas 
ainda não sabemos exatamente a data da sua aquisição. 

Também antes da compra da coleção de Francisco Vieira Portuense, o 
Livro das Doações gratuitas que se faziam à RBPC regista, em 1801, a oferta de 
um exemplar de Scherze Poetici, e Pettorici feita pelo próprio D. Alexandre de 
Sousa Holstein (1751-1803), diplomata em Roma, estudioso da arte portuguesa e 
Inspetor da Academia Real de Belas Artes de Lisboa, o qual foi o mentor e 
patrocinador da edição, como atesta a dedicatória, e como é mencionado no 
próprio livro: 

O Ill.mo e E.mo D. Alexandre de Souza Holstein Senhor da Caza de Calharis 
Conselheiro de Estado Embaixador Junto a S.ta Sé e Commendador da Ordem 
Militar de Christo, varão esclarecido nos estudos das Bellas Artes, e nas 
Sciencias Civis, e Politicas, doou a esta Real Bibliotheca em 23 de Setembro de 
1801, hum exemplar da bellissima obra intitulada Scherze Poetici, e Pettorici 
de João Gerardo de Rossi, e do Celebre Pintor Portuguez Jozé Teixeira rica, e 
primorosamente impressa em Parma na Officina de Bodoni em 1 vol. de Fl. 
Obra que elle mesmo estando em Roma projectou e promoveo com quella 
intelligencia, energia e gosto com que costuma tratar as Bellas Artes, e 
favorecer, e animar os bons engenhos, e por que ficasse aos vindoiros memoria 
de seu preciozo donativo, e do reconhecimento desta Caza se mandou aqui 
escrever esta lembrança.43 

Provenientes da mesma família Sousa e Holstein, existe ainda outro 
conjunto significativo de aquisições bodonianas posteriores à entrada da coleção 
de Francisco Vieira Portuense. É o caso do já referido exemplar da edição de 
Horácio de 179144, e dos grandes clássicos oitocentistas em grande fólio 
encomendados por Napoleão: Ilíada, de Homero, 180845; Les aventures de 
Télèmaque, de Fénèlon, 181246; Fables de La Fontaine, 181447; Ouvres 
poétiques de Nicolas Boileau, 181448. Todas estas obras, na página de título, têm 
a nota manuscrita “Marquez de Sousa Holstein Roma 15 Fev.ro 1861”, o que 
nos leva a concluir como foram importantes os impressos bodonianos na família 
dos Sousa e Holstein que, como é sabido marcaram presença e tiveram um papel 
importante na diplomacia e circuitos culturais europeus, particularmente em 
Itália. 

Finalmente, a obra que é o corolário de toda uma vida de trabalho de 
Giambattista Bodoni, o Manuale Tipografico, 181849, um mostruário completo 
da sua imensa riqueza da tipográfica, e que só pôde sair postumamente, pela 
Viúva de Bodoni. No primeiro volume, encontra-se o retrato do impressor, 

																																																								
43 BNP/AC/DOA/02/Lv01 (1798-1863) 
44 Exemplar com cota BOD 184 
45 Exemplar em três volumes com cota BOD. 208-210 
46 Exemplar em dois volumes com cota BOD. 205-206 
47 Exemplar em dois volumes com cota BOD. 203-204 
48 Exemplar em dois volumes com cota BOD. 201-202 
49 Exemplar em dois volumes com cota BOD. 153-154 
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gravado pelo seu amigo Francesco Rosaspina, segundo uma pintura de Andrea 
Appiani, igualmente conhecido de Bodoni. Com encadernação original, é o mais 
recente impresso da oficina de Bodoni existente na coleção da Biblioteca 
Nacional de Portugal50. 
Resta-nos desejar que este ano 2018, em que se comemora o bicentenário 
do Manuale Tipográfico deste genial impressor, seja uma ocasião para 
revisitar a obra deixada e conhecer melhor Giambattista Bodoni: o 
tipógrafo, as coleções e os colecionadores. 
 

																																																								
50 A história até agora traçada sobre esta coleção bodoniana foi feita através dos seguintes Bibliotecas e 
Arquivos: 
- Biblioteca Comunale de Forli, onde se encontra o Fundo Piancastelli, que contém cartas que Francisco 
Vieira Portuense e o próprio Bodoni escreveram ao seu amigo, o gravador Francesco Rosaspina 
- A Biblioteca Palatina, em Parma, que tem um riquíssimo Carteggio, com a correspondência de Bodoni, 
onde naturalmente estão as cartas que Francisco Vieira lhe escreveu 
- A Torre do Tombo: 
- com o Arquivo dos Condes de Linhares – uma vez que D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o 1º Conde de 
Linhares, esteve como Ministro de Portugal em Turim, conheceu Bodoni e foi envolvido na compra da 
coleção e outros assuntos bodonianos, tendo a compra sido concretizada no tempo em que era Inspetor 
Geral das Bibliotecas e Presidente do Erário Régio 
- no fundo do Ministério dos Negócios Estrangeiros – uma vez que é a partir de Londres, para onde 
Francisco Vieira se dirige ao abrigo do seu protetor e mecenas, o Embaixador de Portugal D. João de 
Melo e Castro, que a negociação oficial é feita 
- no fundo do Ministério da Fazenda (MFF) – onde encontrámos o Decreto de pagamento da coleção 
coleção bodoniana a Francisco Vieira 
- A BNP em cujo catálogo informático estão descritos todos os exemplares da coleção bodoniana, com 
as cotas BOD. 1 a BOD. 219, além do Arquivo Histórico, onde se encontra o recibo de confirmação da 
entrega da coleção bodoniana à RBPC, listas dos livros e os respetivos catálogos manuscritos que foram 
mandados fazer logo após terem dado entrada, e outros assuntos relacionados com a coleção 
A geografia destas Bibliotecas e Arquivos e o percurso dos livros prende-se com a própria vida dos 
protagonistas deste “negócio”.  
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Il sistema della Monarchia Spagnola e il Portogallo. 
Uno spazio policentrico di circolazione di uomini e idee1 

 
 

José Javier Ruiz Ibáñez (Universidad de Murcia) 
Gaetano Sabatini (Università degli Studi Roma Tre) 

  
 

L’attenzione ai temi dell’organizzazione e della vertebrazione territoriale 
interna ha caratterizzato da sempre gli studi sulla storia della Monarchia 
Spagnola nella prima età moderna. Una volta superata la visione datata e 
fortemente riduttiva condizionata dalla cosiddetta leyenda negra degli Asburgo 
di Spagna2, la storiografia si è lungamente interrogata sulle modalità con le quali 
la Monarchia Spagnola riuscì nel corso del XVI e XVII secolo a contemperare le 
esigenze di un governo centralizzato con l’ampiezza e l’eterogeneità - 
istituzionale, politica, economica, sociale, etc. - dei territori da governare.  

Le letture che si sono susseguite dalla metà del Novecento in poi, 
sviluppatesi in parallelo alla teoria sulla formazione e il consolidamento dello 
Stato moderno3, hanno posto l’accento innanzitutto sul primo aspetto della 
questione, quello relativo alle forme dell’esercizio del potere centrale, le 
funzioni del sovrano, degli organismi che lo affiancavano, della corte. Così già 
Jaime Vicens Vives aveva sottolineato per primo il carattere polisinodiale della 
monarchia, cioè la caratteristica di circondare la figura del re di una serie di 

																																																								
1 Il presente testo è stato sviluppato nell’ambito dei progetti “Hispanofilia III: la influencia ibérica en su 
contexto político, siglos XVI-XX” (Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España, 
codice HAR2014-52414-C2-1-P) e “Columnaria I. Comprender las dinámicas de los Mundos Ibéricos” 
(Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y Tecnología de laRegión de Murcia, codice 19247/PI/14). 
2 Sulla quale si veda R. Garcia Carcel, El demonio del Sur. La Leyenda Negra de Felipe II, Madrid, 
Catedra, 2017. 
3 Si veda in sintesi E. Rotelli, P. Schiera (a cura di), Lo Stato moderno, 2 voll., Bologna, Il Mulino, 1971. 
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consigli, con competenze tematiche o territoriali, che costituissero la stanza di 
compensazione a livello centrale degli interessi di singole aree o di singole parti 
dell’amministrazione4. E anche il successivo modello interpretativo di Immanuel 
Wallerstein ha trovato in questo ambito una sua naturale declinazione, 
identificando la Monarchia Spagnola con un sistema imperiale, strutturato al suo 
interno in un centro, semiperiferia e periferia5.  

Ma l’interpretazione storiografica della Monarchia Spagnola come di 
un’entità votata a realizzare una forte centralizzazione ha avuto come naturale 
conseguenza quella di sottolineare il sostanziale fallimento di questo obiettivo, 
trattandosi al contrario di un organismo politico caratterizzato da una vivace 
dinamica dei corpi cetuali e delle rappresentanze al livello territoriale, oltre che 
segnato da periodici momenti di rottura del rapporto tra il sovrano e i suoi regni, 
sotto forma di episodi di ribellioni e rivolte. E’ stata appunto questa la base sulla 
quale alla metà degli anni ’70 Helmut Koenigsberger e soprattutto John Elliott, 
in un celebre articolo del 1992, enunciavano per l’età moderna il modello delle 
monarchie composite, cioè di monarchie risultanti dall’unione dinastica di più 
regni e territori, rimaste però sempre degli insiemi fondamentalmente 
disomogenei, incapaci di amalgamarsi e di compire il passaggio a una struttura 
istituzionale unica, sebbene articolata6. 

L’interpretazione proposta da Koenigsberger ed Elliott, se da una parte ha 
legittimato lo studio in forma separata dei singoli territori delle monarchie 
composite, dall’altra ha stimolato lo sviluppo di un filone di ricerche dedicato a 
comprendere la natura degli ostacoli incontrati dalla Monarchia Spagnola nel 
raggiungimento di una sostanziale omogeneità politica al su interno; ricordiamo 
qui, tra gli altri, gli studi di Bartolomé Yun Casalilla del 20047 e Antonio Miguel 
Bernal del 20058, il primo concentrato sulla difficoltà di individuare una linea 
politica univoca tra le due anime della scienza di governo della monarchia, il 

																																																								
4 J. Vicens Vives V.,  Aproximación a la historia de España, Barcelona 1952; Id., La struttura 
amministrativa statale nei secoli XVI e XVII, in E. Rotelli, P. Schiera, Lo Stato moderno cit., vol. I, pp. 
221-246. 
5 I.M. Wallerstein, The Modern World-System, 1974-1989: vol. I, Capitalist Agriculture and the Origins 
of the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York/London, Academic Press, 1974; 
vol. II, Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750, New York, 
Academic Press, 1980; vol. III, The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-
1840's, San Diego, Academic Press, 1989; sull’applicazione di questo schema interpretative al caso dei 
territory della Monarchia Spagnola si veda G. Galasso, Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel 
periodo spagnolo (secc. XVI-XVII), Torino, Einuadi, 1994. 
6 H. G. Koenigsberger, Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe: Dominium Regale or 
Dominium Politicum et Regale, in “Theory and Society”, a. V (1978), n. 1, pp. 191–217; J. H. Elliott, A 
Europe of Composite Monarchies, in “Past & Present”, n. 137/1992, pp. 48–71. Sul dibattito 
storiografico generato dalla categoria di monarchia composta si veda: A. Irigoin, R. Grafe, Bargaining 
for Absolutism: A Spanish Path to Nation-State and Empire Building, in “Hispanic American Historical 
Review”, Vol. 88, No. 2, 2008. pp. 173–209. 
7 B. Yun Casalilla, Marte contra Minerva: el precio del imperio español, c. 1450-1600, Planeta, 
Barcelona, 2004. 
8 A. M. Bernal, España, proyecto inacabado: costes y beneficios del Imperio, Marcial Pons, Madrid, 
2005. 
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secondo sulle conseguenze del mancato consolidamento della Spagna come 
monarchia nazionale a causa della sua precoce trasformazione in impero 
coloniale, dovuto alla scoperta dell’America nello stesso momento in cui i Re 
Cattolici completavamo la riconquista cristiana della penisola. 

Nel 2012 la pubblicazione del volume miscellaneo Polycentric 
Monarchies: How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain 
a Global Hegemony?9 ha inteso proporre una lettura diversa di questo tema. La 
proposta, che mette a frutto l’esperienza di numerosi percorsi storiografici 
rappresentanti proprio nei saggi raccolti in Polycentric Monarchies, è sorta come 
risposta alle due forme di studiare le monarchie globali che si sono sin qui 
brevemente richiamate a proposito del caso spagnolo, e cioè d’un canto l’analisi 
frammentaria di ciascuna territorio, che in definitiva tende a riprodurre, 
rivolgendolo al passato, lo studio di casi nazionali plasmati su modelli politici 
che hanno ragione di essere solo a partire dal XIX secolo, e dall’altro una 
visione estremamente polarizzata della relazione tra re ed élites locali, che 
identifica univocamente il luogo di elaborazione politica nel centro, cioè nella 
corte, relegando le periferie a meri spazi di ricezione della volontà sovrana, con 
limitati spazi di negoziazione e frequenti episodi di frattura violenta. 

La proposta di Polycentric Monarchies, che riconduce il caso spagnolo e 
portoghese a un unico schema interpretativo e che supera la visione biunivoca 
tra centro e periferia, intende le monarchie iberiche innanzitutto come un 
insieme di centri di potere fortemente interdipendenti tra di loro, certamente 
anche in relazione con il sovrano e con la corte, ma non in una posizione 
aprioristicamente di subordinazione, bensì con gradi e capacità di negoziazione 
variabili a seconda una vasta gamma di fattori geopolitici, economici, 
congiunturali, etc. È in questi centri diffusi sull’intera superficie della monarchia 
e nell’esercizio quotidiano di forme di mediazione a livello locale, tra territori e 
nei confronti del sovrano, che tutti gli agenti e i corpi cetuali diventano soggetti 
partecipi del potere imperiale, ne definiscono i caratteri e lo traducono in 
pratiche politiche, in meccanismi di promozione sociale, in forme di fiscalità, 
etc., in un continuo gioco di appropriazione e scambio vicendevole, all’interno 
del quale la fase della conquista violenta di un territorio diventa solo il primo 
atto di un complesso processo di assimilazione10.  

																																																								
9 P. Cardim, T. Herzog, J.J. Ruiz Ibáñez e G. Sabatini (a cura di), Brighton-Portland, Sussex University 
Press, 2012 (il volume ha suscitato un’ampia messe di recensioni tra cui quelle di Jorge Cañizares-
Esguerra in “Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe”, José María Cardesín 
In “Journal of Early Modern History”, Thomas Dandelet in “The Journal of Modern History”, Samuel 
Garcia in “Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies”, Guillaume Gaudin in “Caravelle”, 
Heloïse Hermant in “Revista Complutense de Historia de América”, Gabriel Paquette in “European 
History Quarterly”, Manuel Rivero in “Revista Escuela de Historia”, Kirsten Schultz e Gayle K. 
Brunelle in “Itinerario”, etc.) 
10 J.J. Ruiz Ibáñez, Gaetano Sabatini, Monarchy as Conquest. Violence, Social Opportunity, and 
Political Stability in the Establishment of the Hispanic Monarchy, in “The Journal of Modern History”, 
vol. LXXXI (2009), n. 3, pp. 501-536. 
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A monte di questa visione vi è certamente il più ampio interrogativo su 
dove si collochi la fonte dell’azione politica nei secoli dell’età moderna e anche 
su quali ne siano i reali agenti11: nella prospettiva policentrica si definiscono 
infatti molteplici attori istituzionali e gruppi di potere, che formavano parte della 
monarchia e che in ambito locale contribuivano in forma decisiva alla sua 
creazione e funzionamento almeno tanto quanto la corte. I molteplici spazi di 
negoziazione sparsi per i territori della monarchia di fatto potevano svolgere un 
ruolo molto maggiore rispetto alle direttrici di politica imperiale che 
provenivano dal sovrano e dai consigli centrali della corona e che, attraverso la 
diffusione di memoriali e l’azione dei ministri del re, dovevano essere applicate 
mediante il ricorso a processi di mediazione, per adattarsi alle realtà locali e 
mantenere in esse il consenso e l’ordine sociale. 

La proposta policentrica, dunque, con la sua ambizione a scandagliare tutti 
gli strati e gli spazi dell’azione politica, senza limitarsi a quello relativo al ruolo 
del sovrano e della corte, tende a costruire una  storiografia comune per la 
monarchia, superando i particolarismi nazionali a favore di interpretazioni globali, 
centrandosi in un’attenta lettura delle pratiche politiche del tempo, senza negare la 
dominazione o lo sfruttamento né occultare le forme di resistenza mettendo in 
discussione ma al contrario con il fine di sviluppare strumenti analitici capaci di 
far comprendere la complessità delle relazioni e delle dinamiche di potere che 
esistevano tra i diversi agenti e territori nel seno delle monarchie iberiche.		

Una parte importante di questa visione policentrica insiste anche sulla 
ridotta capacità del potere imperiale di intervenire a livello locale, mancando di 
agenti che potessero di fatto imporre l’autorità del sovrano: poiché una parte 
importante del potere effettivo sul territorio dipendeva da istituzioni locali, 
l’apporto di queste ultime era essenziale perché la monarchia sopravvivesse e 
funzionasse ma le istituzioni locali non erano un alter ego della monarchia, ne 
erano al contrario una parte essenziale tanto come la corte. Ciò non significa 
negare l’importanza di quest’ultima nel momento di definire le strategie 
imperiali ma solo riaffermare che gli spazi di negoziazione politica e i suoi 
agenti andavano molto al di là del solo stretto circolo intorno al sovrano. 

Una volta stabilito questo schema di riferimento globale, è dunque 
necessario andare ad approfondire come avvenne di fatto la 
partecipazione/integrazione dei singoli territori nella monarchia policentrica. È 
questo il punto nel quale si salda la vicenda portoghese a quella spagnola, 
certamente in riferimento alle sei decadi della Unione delle Corone, ma anche 
nei termini dell’eredità che l’età degli Asburgo lasciò alla monarchia lusitana 
anche dopo la sua conclusione; gli studi di Pedro Cardim costituiscono senza 
dubbio il principale apporto dato in questo senso, ad iniziare dai suoi 
approfondimenti sulle strutture del potere della monarchia portoghese12. Nello 

																																																								
11 José Javier Ruiz Ibáñez , Les acteurs de l’hégémonie hispanique : du monde à la péninsule Ibérique, 
in “Annales Histoire Sciences Sociales”, a. LXIX, 2014, n. 4, pp. 927-954. 
12 P. Cardim, Portugal y la Monarquia Hispánica, Madrid, Marcial Pons, 2017. 
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stesso volume Polycentric Monarchies, egli ha studiato il funzionamento delle 
Cortes portoghesi nell’età dell’Unione delle Corone come spazio di mediazione 
tra le istanze delle città e dei territori dell’impero portoghese e gli interessi del 
sovrano, in una relazione complessa e dinamica che componeva gli interessi 
delle singole parti nella strategia del regno, soprattutto quando all’interno di 
questa istituzione furono accolti anche rappresentanti dall’India e dal Brasile13. 

Già precedentemente Pedro Cardim aveva sottolineato come almeno dal 
principio del XVI secolo la corona portoghese relazionasse la dimensione ultra-
marina dei suoi possedimenti a una idea imperiale, senza tuttavia che a questa 
idea corrispondesse un ben preciso concetto geopolitico. Si trattava piuttosto di 
un ideale nel quale confluivano d’un canto la semplice individuazione di un 
dominio di grande vastità, dall’altro tanto l’eredità politica trasmessa 
dall’antichità classica al Medio Evo, attraverso la nozione del Sacro Romano 
Impero, quanto la definizione dell’imperatore come destinatario di un potere 
discendente direttamente da Dio, non sottoposto ad alcuna altra autorità terrena. 
La trattatistica politica portoghese enfatizzò nel tempo l’uno o l’altro di questi 
concetti, ovvero esaltò l’espansione ultramarina come semplice sinonimo dello 
sviluppo della vocazione imperiale del regno iberico e come elemento 
costitutivo dell’identità portoghese14.  

D’altro canto, l’espansione della corona portoghese non poteva avvenire 
se non in serrato dialogo con la vocazione imperiale castigliana, non solo fino al 
1580 e dopo il 1640, ma anche nei sei decenni compresi tra queste due date.  
Durante la fase dell’Unione delle Corone, infatti, le élites portoghesi ricorsero 
frequentemente all’esaltazione dei caratteri distintivi dell’impero lusitano - la 
vastità, la ricchezza, gli spazi, l’articolazione - come strumento di 
autopromozione e di identificazione con le classi dirigenti spagnole, in un 
processo di identificazione di quei valori fondanti che potremmo ora definire 
policentrici. Questo non comportava la messa in discussione dell’integrazione 
del Portogallo nella monarchia degli Asburgo, ma piuttosto una chiara istanza 
per conseguire al regno lusitano e ai suoi ceti dirigenti una posizione di primazia 
rispetto agli altri territori, seconda soltanto a quella spettante storicamente al 
regno di Castiglia. 

La tensione dialettica continua tra integrazione e conflitto tra i territori di 
una monarchia policentrica – che riguarda quindi, nella fase della Unione delle 
Corone, anche il Portogallo – è stata approfondita con particolare attenzione da 
Xavier Gil Pujol, che ne ha trattato secondo due piani di analisi distinti15. È 
necessario in primo luogo costruire un quadro di riferimento generale sulle 

																																																								
13 P. Cardim, The Representatives of Asian and American Cities at the Cortes of Portugal, in P. Cardim, 
T. Herzog, J.J. Ruiz Ibáñez e G. Sabatini, Polycentric Monarchies cit., pp. 43-53. 
14 P. Cardim e G. Sabatini (a cura di), Comprendere le monarchie iberiche: risorse materiali e 
rappresentazione del potere, Roma, Viella, 2010, pp. 37-72. 
15 X. Gil Pujol, Integrar un mundo. Dinámicas de agregación y de cohesión en la Monarquía de 
España, in Ó. Mazín, JJ Ruiz Ibáñez (a cura di), Las Indias Occidentales. Procesos de incorporación 
territorial a las Monarquías Ibéricas, México, El Colegio de México, 2013, pp. 69-108. 
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modalità con le quali le distinte entità politiche erano entrate a far parte della 
Monarchia, differenziando l’aggregazione aeque principaliter e quella avvenuta 
per conquista, che distinguevano in principio tra vassalli che avevano mantenuto 
il diritto ai propri privilegi e quelli che tale diritto avevano perduto.  

Questa distinzione, che occupava un luogo centrale nella trattatistica 
contemporanea, in funzione dell’aspirazione dei territori a vedere riconosciute o 
ad accrescere le proprie prerogative, fu però nei fatti superata dalla pratiche di 
negoziazione e di mediazione di cui si accennava e la relazione tra la Corona e i 
singoli regni divenne di fatto interamente dipendente dal grado di integrazione 
dei élites dirigenti e dei corpi sociali che la monarchia fu capace di generare per 
mezzo di meccanismi di assimilazione non coercitiva. Per questo motivo, ed è il 
secondo piano di lettura proposto da Gil Pujol, la trama delle relazioni di 
integrazione e conflitto all’interno della monarchia deve essere dipanata nelle 
molteplici forme di pratica della circolazione delle élites all’interno dei vari 
territori della monarchia, attraverso lo studio del patronato reale, delle forme di 
integrazione commerciale, della creazione di una cultura giuridica condivisa tra i 
consigli centrali della Corona, i magistrati delle Audiencias, gli organi 
giurisdizionali dei diversi regni, etc. Nella intersezione di tutte queste forme di 
mediazione e degli strumenti di assimilazione sembra dunque doversi trovare la 
chiave di lettura della flessibilità e adattabilità alle esigenze locali di una 
monarchia globale. 

Gli esempi dell’applicazione di questo schema interpretativo al Portogallo 
sono molteplici. Ad esempio Jean-Frederick Schaub ha studiato il caso delle 
Isole Azzorre durante il periodo dell’Unione delle Corone, evidenziando la 
profonda compenetrazione che si realizza tra l’azione delle istituzioni 
chiaramente riconducibili all’appartenenza al complesso della monarchia 
cattolica, quelle del regno del Portogallo e quelle locali: la competizione che in 
determinate fasi si produce tra queste istituzioni, oltre a costituire un fattore di 
dinamismo economico, offre ai corpi sociali locali delle possibilità di mobilità e 
ascesa prima sconosciute, consentendo ad essi, allo stesso tempo, di difendere la 
propria individualità e i propri concreti interessi, pur riaffermando 
l’appartenenza alla monarchia spagnola16. 

In conclusione, l’interpretazione policentrica della natura delle monarchie 
iberiche muta profondamente anche la natura del rapporto tra Portogallo e 
Monarchia Spagnola giacché l’inserimento di un territorio in un complesso 
politico di dimensioni e con finalità strategiche più ampie, se da una parte 
rafforza appunto il carattere policentrico della monarchia, dall’altra modifica in 
positivo le società locali almeno nella misura in cui ne accresce il dinamismo sia 
a livello locale, sia entrando a far parte di un meccanismo di circolazione di 
persone, risorse, idee e istituzioni dai confini sterminati. In altre parole, le 
tensioni tra la strategia imperiale e universalistica della monarchia e la 

																																																								
16 J-F. Schaub, Maritime Archipelago, Political Archipelago: The Azores under the Habsburgs (1581–
1640), in P. Cardim, T. Herzog, J.J. Ruiz Ibáñez e G. Sabatini, Polycentric Monarchies cit., pp. 11-26. 
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salvaguardia degli interessi locali, in luogo di confliggere permanentemente, in 
molti casi trovavano in età moderna una composizione che poteva risultare in 
definitiva profittevole per entrambi. 
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Um diplomata do século XVI: o Cardeal Alessandrino 
no diário de viagem de Giovanni Battista 

Venturino da Fabriano 
	

Mariagrazia	Russo	
Università	degli	Studi	Internazionali	di	Roma	

 

A viagem diplomática a Espanha, Portugal e França do cardeal António 
Bonelli (1541-1598) que, entrando na Ordem Dominicana, escolherá o nome de 
Michele, ficou imortalizada graças ao seu secretário Giovanni Battista Venturino 
da Fabriano, o qual redigiu uma pormenorizada descrição de todo o percurso. 

Um quadro bio-bibliográfico bastante exaustivo sobre Michele Bonelli foi 
delineado por Adriano Prosperi no Dizionario Biografico degli Italiani, da 
Enciclopedia Italiana Treccani. Fornecemos aqui apenas os dados essenciais 
(nem sempre tiradas da mesma fonte) para podermos colocar melhor a viagem 
deste cardeal a Portugal. 

Antonio Bonelli nasce, em 1541, na aldeia de Bosco (hoje Bosco 
Marengo), junto da cidade de Alessandria (na actual região do Piemonte), da 
diocese de Tortona, ducado de Milão. Devido ao seu lugar de nascimento é 
muitas vezes definido Alessandrino1. Sua mãe, Domenica Manlio Giberti2 ou de’ 
Gibertis ou de Ghibertis, era filha de António Manlio e Gardina Ghislieri3, a 

																																																								
1 Preferimos aqui utilizar a forma Alessandrino, embora em Portugal seja conhecido como Alexandrino. 
2 Na realidade o nome da mãe de António Bonelli (depois cardeal Michele) não resulta muito clara: 
algumas fontes atribuem-lhe o apelido paterno de Manlio, outras o de Giberti devido talvez ao apelido 
de um primeiro casamento. 
3 Gardina Ghislieri casaria pela segunda vez com D. Bartolomeo Gallina, “nella medicina eccellente 
dottore, ma eziandio nell’Arte Rettorica radici di gran valore”, em Girolamo Ghilini, Annali di 
Alessandria, overo le cose accadute in essa città, Milano, Stamparia di Gioseffo Marelli al segno della 
Fortuna, 1666, p. 90.  
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qual, por sua vez, era irmã daquele António Ghislieri (1504-1572), que tomará o 
nome religioso de fra’ Michele da Ordem dos Pregadores e que, em 1566, se 
tornará papa Pio V (1504-1572).  

Do casamento entre Domenica e Marco Bonelli nascem Girolamo (1540-
1593), que se dedicará à carreira militar, Antonio do qual nos ocuparemos mais 
detenidamente, Michele Bonelli (+1627) que será capitão geral das milícias do 
estado pontifício, e Isabella que casará com Pomponio Torelli (1539-1608), 
embaixador nas Flandres4.  

António Bonelli segue as pegadas do tio-avô, António Ghislieri, do qual, 
de resto, já tinha recebido o nome de baptismo: entrado no Colégio Germánico 
em Roma, faz, em 1560, a profissão junto da Ordem Dominicana com o nome 
de Michele (exactamente como o seu antecessor). Quando fra’ Michele 
Ghislieri, em 1566, é proclamado Papa, assumindo o nome de Pio V, fra’ 
Michele Bonelli encontra-se em Perúgia.  

A subida de Ghislieri ao sólio pontifício constitui uma etapa relevante na 
carreira eclesiástica de Bonelli. De facto, Pio V, desmentindo as espectativas 
duma cúria afastada dos poderes familiares, dois meses depois da sua eleição 
papal, nomeia o seu sobrinho-bisneto, Michele Bonelli, como Cardeal no dia 6 
de Março, conferindo-lhe o título da igreja de Santa Maria sopra Minerva, que 
ele próprio deixara vacante. O ano seguinte atribui ao mesmo Card. Michele 
Bonelli a cidadania romana: 

 

Pridie nonas septembris 1567 – In eodem consilio propositum fuit 
illmum et Revmu D.Cardinalem Alexandrinum maxiopere desiderare 
ipsum ac eius fratres germanos dominos Hieronimum et Michaelem 
Bonellos ex oppido Boscho praefecturae Derthonensis in Romanos Cives 
adscribi cum privilegiis etc. Itaque ex eadem S. C. viva voce etc. decretum 
extitit quod praenominati omnes civitate Ro. donentur, prout donati fuere 
cum privilegis, etc. Et signanter quod privilegium citadinantiae pro Rmo 
D. Cardinali ac eius fratribus honorifice expedietur sumptibus publicis, 
ac eiusdem Romani Po. nomine donetur. 
 

Embora os factos deixem supor a continuidade do nepotismo curial papal, 
a política de Pio V não foi tão favorável às facilitações dos próprios parentes: 
lembremo-nos que ele foi, por exemplo, extremamente rígido contra Paolo 
Ghislieri, seu sobrinho, o qual despreocupado com as contínuas chamadas de 
atenção do Pontífice foi demitido de todos os seus encargos, incluíndo o 
governatorado do Borgo, que foi cedido ao sobrinho-neto Girolamo. Michele 
Bonelli tinha tido, de facto, até aquel momento uma carreira eclesiástica 
impecável, assim como uma vida privada inspirada a rigores morais e de bons 
costumes. Foi por esta razão que Pio V aceitou os pedidos do Colégio dos 

																																																								
4 Cfr. Jean Balsamo, Poetes italiens de la Renaissance dans la Bibliotheque de la Fondation Barbier-
Mueller pour l’étude de la poésie italienne : de Dante a Chiabrera, Genéve, 2007, p. 220. 
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Cardeais5 (e em particular do cardeal Alessandro Farnese6, 1520-1589, pouco 
propício ao controlo excessivo por parte do Papa) que em lugar de quatro 
cardeais não parentes, segundo os dictames do Concílio de Trento (1563), fosse 
escolhido como superintendente do Estado Eclesiástico o seu sobrinho-neto, 
através de uma bula emanada apenas uma semana depois da sua eleição a 
cardeal: 

	

Si dice – afirma o embaixador veneziano Paolo Tiepolo – che il papa 
è stato tanto largo verso di lui, pensando per questa via de' benefizi di 
provvedere non solamente ai bisogni suoi, ma ancora di due altri di lui 
fratelli secolari, a' quali ha dato poco altro, o pensa di dare, essendo risolto 
di non toccar cosa che appartenga alla Sede Apostolica7. 
	

Na verdade, quer o cardeal Farnese quer o próprio Pontífice o que mais 
apreciaram de Michele Bonelli foi a débil personalidade, que teria permitido a 
ambos continuar a desenvolver os próprios jogos político-diplomáticos. De 
facto, o cargo de Cardinal Nipote o Nepote (cardinalis nepo) tinha como 
responsabilidades principais tomar conta dos complexos negócios temporais do 
Estado Pontifício e tratar das difíceis relações diplomáticas com as autoridades 
estrangeiras. O papel do qual foi investido o Cardeal Michele Bonelli tinha, 
portanto, a máxima importância no momento em que era fundamental uma 
unidade europeia para a oposição ao Turco. Todavia, a política centralizadora e 
autoritária de Pio V não deixa muita autonomia aos movimentos do cardinal 
nepote, reservando para si próprio a ratificação de todos os documentos8. Nem 
melhorará a atitude dispótica do Pontífice quando o Cardeal Alessandrino 
ganhará, assim como testemunham alguns coevos, habilidade e segurança 
sobretudo nos negócios estrangeiros9:  

- os contrastes entre os dois sobre a liberdade de acção, a presença 
invasiva de personalidades fortes que ganhavam mais estima de Pio V (como 
Jean Suau, conhecido como Giovanni Reumano, 1503-1566,  e Girolamo 
Rusticucci, 1537-1603, seu secretário pessoal),  

- os interesses privados dos cardeais Alessandro Farnese (1520-1589) e 
Vitellozzo Vitelli (1532-1568), ao lado de Bonelli (cedo desvendados e 
afastados),  

- algumas atitudes lascivas de Bonelli com uma conhecida cortesã 
(Doralice), não tão morigeradas como o Papa pretendia,  
																																																								
5 Per Olof von Törne, Ptolémée Gallio, cardinal de Côme [microform], étude sur la cour de Rome, sur 
la secrétairerie pontificale et sur la politique des papes au XVIe siècle,  Paris, A. Picard, [1907], pp. 241 s. 
6 Luciano Serrano (a cura di), Correspondencia diplomatica entre España y la Santa Sede durante el 
Pontificado de S. Pio V, I-IV, Madrid, Impr. del Instituto Pio IX, 1914: I, p. 108. 
7 Cfr. Eugenio Alberi, Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, Firenze, Società Editrice 
Fiorentina, s. 2, IV, 1857, p. 177. 
8 Arch. Segr. Vat., Arm. XLII, 25, ff. 230, 461. 
9 Archivio Gonzaga di Mantova, Esteri Roma 797. 
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- assim como as contínuas elargições por parte de Bonelli aos familiares a 
que Pio V era avesso  

afectaram bastante as relações entre o Pontífice e o Bonelli. Pio V, sem 
tirar as competências formais ao seu sobrinho-neto (de toda forma, sempre fiel 
ao Papa), de facto, reduziu notavelmente as suas responsabilidades, limitadas 
também por causa das suas prolongadas ausências.  

Através do Cardeal Michele Bonelli, Pio V tenta atingir dois objectivos 
principais: a organização da lega contra o Turco e a reação contra os huguenotes 
de França. Com estes dois propósitos surgiu o projecto de enviar o Cardeal 
Alessandrino como legado junto de Filipe II (1527-1598), devido quer à boa 
predisposição de Bonelli para esta empresa diplomática, quer ao significado que 
podia ter o facto de enviar ao rei de Espanha o próprio Cardeal Nepote. O 
anúncio desta viagem foi dado a 25 de Maio de 1571 pelo embaixador em Roma 
Juan de Zuñiga y Requeséns (1539-1586; embaixador junto da Santa Sé: 1568-
1579).  

Provavelmente já desde a inicial planificação desta acção diplomática era 
incluída a viagem a Portugal, tendo Pio V em conta quer uma mais ampla adesão 
à Lega contra o Turco, quer a proposta de favorecer o casamento entre D. 
Sebastião (1554.-1578) e a bonita Marguerite de Valois (1553-1615), filha de 
Henrique II de França (1519-1559) e da italiana Catarina de’ Medici(1519-
1589).  

Era secretário desta viagem Giovanni Battista Venturino da Fabriano, que 
redigiu um manuscrito cuja ampla circulação mereceria uma sua adequada 
edição crítica com colação dos exemplares chegados até nós. A brilhante escrita 
do secretário, a pormenorizada descrição das coisas vistas e a saborosa maneira 
de relatar fizeram com que este manuscrito fosse facilmente copiado e 
amplamente fruído. 

Desta Relação até agora conhecemos os seguintes exemplares10 (e ainda 
mais hão-de se encontrar): 

1. no Archivio Segreto Vaticano estão presentes três exemplares um dos 
quais em latim:  

- Arch. Borghese, cod. I, 128, ff. 69-87, Diario della legatione del 
Cardinale Alessandrino spedito da Pio V l’anno 1571 in Spagna, Portogallo e 
Francia, redigida em latim; 

- Pio 117, Del viaggio fatto dall’Ill.mo er Rev.mo Card.le Alessandrino 
Legato Apostolico alli Sereniss.i Re di Francia, Spagna, Portogallo. Con le 
annotationi delle cose più principali delle città, terre, e luoghi, descritto da M. 
Gio. Batta Venturino da Fabriano; 

																																																								
10 Oferecen dados bibliográficos, entre outros, além do já citado A. Prosperi, Ricardo de Hinojosa, Los 
despachos de la diplomacia Pontificia en España: Memoria de una misión oficial en el Archivo Secreto 
de la Santa Sede, Madrid, de la Fuente, 1896; Emilio Nunziante, Un viaggio in Europa nel secolo XVI, 
in “Rassegna Nazionale”, XVI-XX, 1884. 
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- Arch. Nunz. Lisbona 1, Posizione I, Sezione 5ª, n. II, ff. 66-91, Lett. B, 
Estratto della Relazione del viaggio del Cardinale Alessandrino Legato a Latere 
di Papa Pio V al Re di Francia, di Spagna e di Portogallo nel 1571 massime 
nella parte relativa al Portogallo scritta da G. B. Venturino da Fabriano, que 
contempla apenas a parte da viagem em Portugal e que é tirada de um exemplar 
da Biblioteca da Ajuda. 

2. Na Biblioteca Apostolica Vaticana esta mesma relação existe 
- no Fundo Urbinati Latini, n. 1697, Del viaggio fatto dal Ill.mo et 

Rs.mo Card. Alessandrino Legato Ap.co Alli Ser.mi Re di Francia, Spagna, e 
Portogallo, con le Annotationi delle cose più principali delle Città, terre, et 
Luochi, descritto Da M. Gio. Battista Venturino da Fabriano. No princípio da 
primeira folha, escrita por outra mão e com outra tinta, aparece também a 
palavra Rellatione; 

- no Barb. Lat. 5250: Del viaggio del Cardinale Alessandrino di G. B. 
Venturini.  

3. Na Biblioteca Nacional da Ajuda:  
- Rerum lusitanicarum, v. 3, f. 295. 
Entre as outras bibliotecas que conservam exemplares, mas que não 

consultámos, existe: 
4. Department Special Collections, Davidson Library, University of 

California, Santa Barbara, ms 192;     
5. Biblioteca de Dresden, Del viaggio fatto dall'illmo. Et revmo. Card. 

Alessandrini Legato, Apostólico alli Serenissimi Re di Francia, Spagna et 
Portogallo, con le annotazioni delle cose principali della cittá, terre e luoghi, 
fol. 128. 

 Além disso há de ter em conta que existem também numerosos outros 
documentos à volta desta actividade diplomática: são cartas, credenciais, 
despachos, instruções, notas, etc. sobretudo na Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Fundo Barb. Lat. 2412, ff. 55r-62v, onde aparecem as instruções; no Archivio 
Segreto Vaticano (Misc. Arm. II, vol. 82 – antigamente Varia Politicorum, vol. 
81 – ff. 471-481; vol. 116, f. 125); Nunz. Spagna, vol. 2 (ff. 112-159); na 
Biblioteca dell’Accademia dei Lincei (Ms. Corsin. 505 – antica segnatura 33-G-
24 –, Littere et Negotiati del Sig.r Card. Alessandrino Ligato in Spagna in 
Portogallo e in Francia scritte al Card. Rusticucci et altri negli anni 1571 e 
1572); no Archivio Gonzaga de Mântua (Mantova) - Esteri Roma, XXV, 3, bb. 
897-906 passim –, e no Archivio di Stato de Florença que conserva o Arquivo 
privado Bonelli-Crescenzi em Lastra a Signa, localidade perto de Florença, Villa 
“La Selva”, mudado depois para a Fattoria Casanova em Vellano di Pescia, na 
província de Pistoia. A lista da documentação (organizada por Elisabetta 
Insabato) da família Bonelli-Crescenzi, da qual se conhece a existência a partir 
de 16 de Setembro de 1941 – quando foi denunciada por Wanda Bonelli 
Crescenzi nei Tognini – , foi feita pelos Arquivos de Estado de Florença em 
2009 e contém actualmente (depois de um furto, em 1966, de alguns dos mais 
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antigos documentos) 234 unidades entre registros, envelopes e caixas: os 
documentos que dizem respeito à família Bonelli são os mais antigos e 
constituem a “Parte I” e, de forma mais reduzida, a “Parte II”. 

Além disso o extrato do texto, na parte que diz respeito à viagem 
diplomática portuguesa, foi parcialmente traduzido por Alexandre Herculano e 
publicado no vol. V do “Panorama” e depois integrado nos seus Opúsculos11: 
“extrahiremos as mais curiosas passagens da copia que temos diante de nós, 
tirada do codice 1.607 da Bibliotheca do Vaticano” (repare-se que Alexandre 
Herculano engana-se com o número do códice que é 1697 e não 1607). 

Depois do exame dos vários códices onde aparece o diário de viagem, por 
enquanto a nós acessíveis – ou seja 3 relações completas em língua vulgar (mais 
duas que não consultámos), uma em latim e dois extratos pela parte portuguesa –
começámos a tomar em pormenorizada consideração (antes de proceder a uma 
edição crítica completa) o manuscrito conservado na Biblioteca Apostólica 
Vaticana no Fundo Urbinati Latini: o seu perfeito estado de conservação e a sua 
letra clara permitiram uma completa transcrição. Mas, além disso, o código 
apresenta uma marca de água parecida com as muitas de finais de Quinhentos e 
inícios de Seiscentos, encontradas no catálogo de Briquet (n. 481), que 
reproduzem uma âncora inscrita num círculo com a cruz virada por baixo, 
coroada pela letra M, as letras D e A postas nas pontas respectivamente à 
esquerda e à direita, e uma estrela de 6 pontas colocada no cepo. Trata-se 
portanto de um manuscrito de finais do século XVI ou princípio do século 
seguinte cuja época é confirmada pela letra coeva (como também foi 
comunicado pelos arquivistas da mesma Biblioteca). Portanto, a escolha deste 
manuscrito como texto de base é, por enquanto, aceitável sendo este coevo ou de 
pouco posterior à viagem do Cardeal Alexandrino.  

A viagem começou no dia 30 de Junho. Pela “gravidade e importancia do 
Negocio a que mandava o seo Nepote”, o Papa deu a Michele Bonelli por 
adjuntos ou conselheiros algumas peronagens de conhecido talento entre as 
quais apenas mencionamos: Ippolito Aldobrandini (1536-1605), auditor de Rota, 
que se tornará o futuro papa Clemente VIII (1592); Alessandro Riari o Riario, 
auditor da Câmara Apostólica e patriarca de Alexandria, que será depois colector 
em Portugal; Ippolito Rossi, bispo de Pavia; Gianfrancesco Sangiorgi, 
Governador de Roma e bispo de Acqui; Matteo Contarelli, datário da expedição; 
Francesco Maria Torsi, Arcebispo de Siena; Cesare Speciano, bispo de Novara; 
Guglielmo Bastoni, depois bispo de Pavia; os dois teólogos Vincenzo Ercolani, 
bispo de Imola e depois de Perúgia, e Bartolomeo da Luogo, Dominicano bispo 
de Terni; Annibale Grassi, clérigo de Câmara, depois Bispo de Faenza; Pietro 
Tari; e Giovan Pietro Ghisleri, prelatos romanos. Acompanhava o grupo o 
secretário Giovanni Battista Venturino da Fabriano, que escreveu uma detalhada 
relação de viagem. Mais tarde juntar-se-ão ao grupo o dominicano Giovanni 

																																																								
11 Alexandre Herculano, Opúsculos, Lisboa, Viuva Bertrand & Ca. Sucessores Carvalho, 1884, t. VI: 
Controvérsias e Estudos Históricos, pp. 50-93.  
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Gallo e o Padre General da Companhia de Jesus, Francesco Borgia. Conta a este 
propósito Pio Michele Ghisleri em 1797: 

	
Munito dunque l’Alessandrino di lettere credenziali, e accompagnato 

da scelto numero di Prelati tanto cospicui, che il di lui corteggio [...] potea 
chiamarsi un Seminario di Vescovi, Porporati e persino di Sovrani 
Pontefici, inviossi primamente verso Madrid, ove appena giunto venne 
accolto da quel Monarca con distinzione di stima non meno, che di 
sincerissimo affetto; e perchè si conoscesse da tutti che tanto l’una, come 
l’altro erano veri si mandò subito dal Sovrano a D. Giovanni un’ordine 
pressantissimo affinchè con tutte le Navi, e Galere pronto fosse allo scopo 
dal Pontefice prefisso12. 
	
Depois de ter atingido o fim desejado, o Papa pediu ao seu sobrinho-neto 

no mês de Novembro de 1571, estando Flaminio Donato como colector em 
Lisboa, que continuasse a empresa diplomática também para Portugal, enviando 
ao seu lado Antonio Maria Salviati com uma carta do Papa de 12 de Dezembro 
do mesmo ano. 

Continua Pio Michele Ghisleri: 
	

Terminata, ch’ebbe l’Alessandrino con ottimo successo la sua Legazione 
presso il Re Cattolico, rivolse il suo viaggio verso il Portogallo, ove giunto, 
venne anche colà accolto con real pompa, e con dimostrazione di particolar 
affetto da quel Re Sebastiano XVI. Si cominciò da poi a trattare il grande affare 
della Lega, ed in tal modo si adoperò l’accorto Legato, che il Re accondiscese 
alle giuste brame di Pio. Un esito felice in un affare fa strada ad un ottima 
riuscita di un altro. Di fatti accinto il Cardinale per adempiere il desiderio del 
Zio a persuadere il Sovrano l’unirsi in matrimonio colla Savia Margherita 
Valesia sorella del Re Carlo IX, e non ostante che Sebastiano fosse 
contrarissimo ad ogni collocamento maritale pure vi acconsentì; e sebbene per 
le politiche mire del Re delle Gallie questo matrimonio non si effettuasse, non 
deve peraltro lasciarsi di ammirare la virtuosa condotta dell’Alessandrino nel 
piegare un Sovrano a ciò, che aveva stabilito di non volere; il che tutto era 
diretto dal S. Padre allo stabilimento della Pace, e alla distruzione degli Eretici 
ne’ Paesi Cattolici13. 
	
Em Portugal foi conduzido, assim como descreve  António Pereira de 

Figueiredo por D. Constantino de Bragança (1528-1575), irmão do Duque de 
Bragança, D. João (1543-1583),  

 
que o hospedou magnificamente em Villa Viçoza. Daqui veio por 

Evora a Lisboa, onde foi recebido por El Rei D. Sebastião com huma 
extraordinaria pompa. Era o fim da Legacia convidar a El Rei para huma 
Liga contra o Turco, na qual o Papa dezejava que elle entrasse com o 

																																																								
12 Pio Michele Ghisleri, Elogio istorico di S. Pio V, Assisi, Ottavio Sgariglia, 1797, pp. 251-154. 
13 Ibidem. 
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Imperador, com os Reis de França e Castella, e com a Republica de 
Veneza. Ouvida a materia da embaixada respondeo El Rei, que com muito 
gosto acceitaria entrar naquella Liga com todas as suas forças maritimas, 
se lhe não fosse presentemente necessario empregar as maiores no socorro 
da Asia Portugueza que então se achava ameaçada de muitos inimigos; que 
ainda assim não tinha duvida de concorrer para a meditada guerra contra o 
Turco com seis galeões, e dez galeras. Con isto deo o Cardial Alexandrino por 
concluida a sua Legacia, e no mesmo mez de dezembro em que tinha entrado 
em Lisboa, se partio de Portugal mais cheio de honras, que de promessas14. 
	 	 	
De facto a parte que diz respeito a Portugal começa com estas palavras:  
	

Spedito che si fù il Legato dal Ser.mo Rè Filippo di quanto 
desiderava a S. A. tolta buona licenza, s’inviò alla volta di Portogallo per 
concluder con quel Rè quanto spettava al negozio suo, et partendo il Legato 
doppo vespro con la Croce avanti come nel venire, trovorno le strade di 
gente sino fuore della Porta nuova, per la quale s’uscì passando il 
bellissimo Ponte di 37 archi sopra Guadiana. 
	
A atenção deste secretário é reservada principalmente em ressaltar o 

acolhimento do Legato, para pôr em evidência o respeito que em Portugal se 
tinha para a presença do representante papal. Todos os encontros são assim 
descritos, mencionando explicitamente as pessoas de relevo político com as 
quais o Legato tem  contacto, o aparato diplomático que se activa à volta do 
programa estabelecido para dar honra ao portavoz do Papa, a mobilitação 
popular e espontânea que surge nos sítios onde o cortejo passa ou pára.  

Assim, a propósito da primeira personagem portuguesa que aparece no 
diário, “D. Manuel Lobo, senhor de Monsaraz”15 (nome e topónimo não bem 
acertados por Alexandre Herculano), Giovanni Battista Venturino da Fabriano 
acrescenta detalhes como o facto da vila de que era “senhor” ter muitos fogos 
(“cem fogos” escreve Herculano; “500 fuochi”, aparece no ms da BAV) e o 
facto de ele ter sido acompanhado por “cincoenta cavalleiros bem montados e 
vestidos” (que no original são definidos “nobres”).  

Depois do Senhor de Monaraz é a vez de “D. Constantino de Bergança”16, 
tio do Duque de Bragança, sublinhando que era “do sangue real de Portugal”17, 
que aparece18  

																																																								
14 ASV, Nunz. Lisbona, 386, ff. 73v-74v. 
15 “D. Emanuele Lobo Portoghese Sinhore di Monseras Villa qui vicina di 500 fuochi”, f. 220. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 A partir de agora, para facilitarmos a leitura – sendo por vezes o italiano bastante arcaico –, recorrerei, 
por quanto possível, à tradução de Alexandre Herculano, pondo em evidência os aspectos mais salientes 
da relação do Venturino. A tradução de A. Herculano, Opúsculos, (p. 50) é bastante fiel ao original: 
“insieme con il Conte di Tentugal suo leg.to [?] con dieci paggi vestiti di sua divisa nera et gialla con 
300 Cavalleiros sopra bellissimi Ginetti, cavalcando alla ginetta. [...] con stivaletti rossi di montone, 
altri semplici, altri lavorati, o inargentati, o indorati, e si conducevano à mano x ginetti bordati, et 
abigliati, di broccati, et velluti singolarmente belli”, f. 220v. 
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junctamente com o conde de Tentugal, seu cunhado, com vinte [no 

ms. são dez] pagens vestidos das suas côres, preta e amarella, com 
trezentos cavalleiros, montados em formosos ginetes e cavalgando á gineta 
[...]. Traziam botins vermelhos de carneira, uns lisos outros lavrados, ou 
prateados e dourados, e guiavam á déstra dez ginetes sellados e cobertos de 
brocados e veludos extremamente bellos. 

	
Sublinhar o número das pessoas (“cincoenta cavalleiros”, “trezentos 

cavalleiros”), descrever o rico vestuário (enfatizando sobretudo os brocados e os 
veludos, as cores fortes, o uso do prateado e do dourado, ou seja em tudo o que 
manifesta ostentação de riqueza e de opulência), o recurso a adjectivos que em 
italiano resultam ainda mai retumbantes (como “bellissimi”, “belli”) são 
expedientes para ressaltar não tanto a condição portuguesa quanto a 
honorabilidade reservada ao representante da Igreja. Transparece desta descrição 
que o Secretário tem como objectivo apresentar ao leitor a imagem de um 
grande sucesso por parte da pessoa que ele acompanha: todas as palavras são 
utilizadas não com tom exclusivamente descritivo e denotativo, mas com função 
prevalentemente conotativa, ou seja carregando-a daquela ênfase necessária aos 
efectos. Nesta perspectiva resulta evidente que o principal leitor desta relação 
viria a ser o próprio Papa: de resto, o facto desta relação estar presente em 
abundância nos arquivos e nas bibliotecas pontifícias confirma esta nossa leitura. 
O Secretário desta legacia tinha o claro objectivo de dar a conhecer a Pio V o 
valor de Bonelli e o triunfo da acção diplomática. E as palavras utilizadas pelo 
Venturino da Fabriano representam a imagem que o Cardeal Michele Bonelli, 
finalmente fora dos sufocantes e opressivos ambientes papais, queria oferecer de 
si próprio ao Pontífice, como demonstração das suas reais capacidades 
diplomáticas, a respeitabilidade com a qual foi recedibo e o favor dos 
representantes políticos que o acolheram. Dar a perceber o bom éxito da sua 
acção de intermediário corresponderia, ao mesmo tempo, engrandecer a sua 
própria pessoa. 

Para acompanhar o elóquio, Giovanni Battista recorre a elementos 
descritivos que despertam a curiosidade para que o leitor seja interessado até ao 
fim. Desta forma, a proporção do consenso por parte das autoridades locais é 
acompanhada por detalhes que, por um lado, disfarçam o real fim do diário e, 
por outro, mantêm desperta a atenção do destinatário. Relativamente ao termo “a 
ginetta” Venturino oferece, por exemplo, mais detalhes: “que vem a ser com a 
perna curva e com os pés mettidos em grandes estribos, que cobrem quasi todo o 
pé: e montam assim tão bem e estão a isso tão costumados, que fazem, pondo-se 
em pé nos estribos, toda a casta de forças. Usam de esporas sem rozeta, e só com 
um bico agudo similhante ao de uma lanceta”19. Esta bagagem informativa põe 
os dois mundos numa relação de contacto, confronto e comparação, numa 

																																																								
19 A. Herculano, Opúsculos, op. cit., p. 50. 
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perspectiva de total abertura à alteridade, olhada e contemplada com tom de 
curiosidade e desejo de dar a conhecer a diversidade encontrada.  

Depois de D. Constantino de Bragança é a vez do bispo de Elvas, “homem 
já muito velho. Acompanhava-o o corregedor do civil (?), isto é, o prefeito de 
justiça, e o seu juiz ou ouvidor, os alcaides e meirinhos, isto é, alguazis, e outros 
magistrados e officiaes com vestiduras talares e varas nas mãos. Os cavalleiros 
que vinham com elles seriam trezentos”20: além das incertezas de tradução que 
tem Herculano, o que Giovanni Battista Venturino aqui proporciona é a presença 
dos membros da Justiça. Quem vai ao encontro do Legato são todas as forças 
sobre as quais Portugal se apoia: ao poder real acrescenta-se o poder legislativo, 
que representa a organização do estado. Ao seu lado vai o representante da 
Igreja naquela parte de Portugal, o bispo, o qual faz “riverenze” e o recebe com 
todo o aparato possível, tornando-o a encontrar também mais tarde (às “22 
horas”) 

 
vestito à Pontificale, con molto clero processionalmente, ricevendolo 

con canti di mottetti, et accompagnandoli sino alla Chiesa per la detta 
Santa Messa dove il Legato entrò à orare con tanto concorso di Popolo 
quale sin fuori della Porta, haveva ripieno le vie, inginocchiandosi, e 
mostrando molta devozione, ch’era bello e giocondo à vedere, giubilando di 
questa [f. 221v] venuta21. 
	
A presença de muitas pessoas na praça, o favor do público e a 

popularidade constituem neste contexto momentos decisivos para dar a perceber 
ao leitor o estado da fé naquela terra, para medir o grau de aceitação por parte do 
povo, para significar a religiosidade sobre a qual o Papa poderia eventualmente 
contar: mais um elemento que reforça os objectivos do secretário em manifestar 
a grandiosidade de tudo quanto ocorre à volta do Legato como representante do 
próprio Pontífice. Alguns episódios curiosos enriquecem esta imagem de uma 
presença maciça e ao mesmo tempo bem organizada e teatralmente composta: 

	
Ao entrar da dicta porta (d'Elvas) appareceram muitos homens e 

mulheres vestidos do modo em que já tinhamos visto em Castella estando 
com o cardeal Spinosa. Formavam estes tres corpos de dançarinos. A 
primeira dança, chamada a Follia, compunha-se de oito homens vestidos á 
portugueza, com gaitas e pandeiros acordes e com guizos nos artelhos: 
pulavam á roda de um tambor, cantando na sua lingua cantigas de folgar, 
de que obtive copia, mas que não ponho aqui por me não parecerem 
adaptadas á gravidade do assumpto. Bem merecia a tal dança o nome de 
follia, porque volteavam como loucos, fazendo ademanes uns para os 
outros, como quem se congratulava da vinda do Legado, para o qual 

																																																								
20 F. 220 “vecchio molto, et seco [f. 221] il Corregidore, il Giues, cioè il Prefetto di Giustizia, et il suo 
Giudice o Auditore, li Alcadili Merini, cioè Alguazili, et altri Magistrati et officiali con molti Cavalieri 
al n° di 300”. 
21 Ff. 221 r e v. 
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constantemente se voltavam. A segunda dança, chamada a Captiva, era de 
oito mouros agrilhoados, que, dançando á moda mourisca, se declaravam 
escravos do Legado. A terceira, chamada a Gitana, era composta de 
ciganas vestidas e bailando como as que já descrevi do cardeal Spinosa. 
Vinham entre ellas duas mouras, trazendo cada uma em pé sobre os 
hombros uma rapariga vestida de pannos cozidos em ouro e talhados de 
galantes e variados modos. Com aquelle peso bailavam levemente, ao som 
de um tambor, enfunando-se com o vento os vestidos das raparigas, que 
faziam esvoaçar um lenço por varios modos, ora com a mão direita ora com 
a esquerda; ora segurando-o debaixo do braço ora nas costas: momos estes 
que depois repetiram com facas por diversas maneiras22. 
 
Neste trecho nota-se o Secretário Venturino a despertar a imaginação, por 

um lado, através do recurso ao mundo conhecido (“che fece già vedere il Card. 
Spinosa”, f. 221v) e, por outro, mostrando a diversidade duma forma viva e 
pormenorizada. O autor refere-se a três danças muito utilizadas no século XVI: a 
folia, um baile coreutico carnavalesco de antiga origem da qual existem 
numerosas atestações; a moresca de ritmo árabe binário e ternário, que evoca 
cenas de guerra (neste caso de cativeiro); e a egitana, uma representação dos 
ciganos. Em relação à moresca apenas gostaria de acrescentar um pormenor 
linguístico, tendo sido este texto de Venturino a fonte utilizada por Cândido de 
Figueiredo para a introdução no seu Dicionário da palavra moresca: “Dança 
moirisca, que se usou na Península Hispânica, e em que entravam oito moiros 
agrilhoados”. 

No dia seguinte é a vez do encontro com D. João, Duque de Bragança, 
que aparece (quase num equilíbrio de estilos entre o narrativo e o lírico) num 
ambiente bucólico “caminhando por bellos e ferteis campos de planuras e 
outeiros apraziveis”: 

	
mancebo de vinte e nove annos, de mediocre estatura, trigueiro, e de 

boa côr, vista curta, e de pouco robusta compleição, o que lhe serve de 
desconto á muita grandeza e fortuna de que gosa, como depois se dirá. É do 
sangue real de Portugal, tendo por armas as mesmas do reino. Vinha 
vestido com uma capa de panno razo, abotoado o capuz com diamantes e 
fechos d'ouro, e as bandas compridas aprezilhadas com rubins e ouro: o 
barrete era de veludo com fios de rubins, diamantes, perolas e ouro: as 
calças eram de veludo turqui (azul escuro) agaloadas d'ouro23.  

	
A atenção às pedras preciosas, ao ouro, às pérolas, aos diamantes 

torna o leitor mais consciente da importância do acontecimento, onde nada 
é deixado à casualidade ou ao descuido. Até o cavalo montado por D. João, 
assim como dos seus ginetes, estão preparados com “cobertas d'escarlata 
com franjas d'ouro” e sobretudo trazindo “duas malas similhantes ás que os 
																																																								
22 A. Herculano, Opúsculos, p. 52 (f. 222).  
23 Ibidem, p. 54. 
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cardeaes levam adiante de si quando vão para o consistorio. Eram tambem 
escarlates com as armas de S. Ex.a bordadas em brocado d'ouro com florões 
e franjas de prata, na verdade bellissimas”. O recurso à comparação de um 
objecto particularmente utilizado no concistório, portanto numa realidade 
bem conhecida no meio eclesial ao qual esta descrição se destina, sublinha 
a importância do momento histórico, vivido por aquelas terras nas quais 
Michele Benelli encontrava-se: o secretário imortaliza, através de palavras 
bem calibradas e comparações muito pertinentes episódios de uma viagem 
histórica.  

Ao Paço de Vila Viçosa o Secretário dedica muitas palavras, dando 
porém importância, como factor a ressaltar imediatamente, ao acolhimento 
com o qual foi recebido o cortejo do representante papal “á porta do seu 
palacio houve grande estrondo de artilheria, que atirava em um castello 
roqueiro bem fortificado; soaram os atabales, tocados por pretos, os pifaros, 
trombetas, tambores e sinos, mostrando-se por toda a parte extraordinaria 
alegria”24. De resto as decorações do Paço e o acolhimento interior 
respeitam a sumptuosidade anunciada, com seda, panos, brocados e franjas 
decorados de prata e de ouro. Mas o que mais ressalta o Secretário são os 
cerimoniais que acompanham o Legado até ao momento da comida:  

	
Aqui comeu o Legado no dia seguinte em publico, do modo seguinte: 
assentou-se em uma das cabeceiras da mesa, depois de ter lavado as mãos, 
só, porque o duque não quiz lavar-se ao mesmo tempo por cortezia, apezar 
de rogado e quasi constrangido para o fazer, á qual cortezia de sua alteza 
corresponderam os nossos prelados, os quaes, apezar de convidados e 
rogados por elle, o deixaram lavar só. Assentou-se o duque ao pé do 
Legado, mas não antes d'este estar assentado25. 
	
Mas ao lado das grandezas reservadas ao Legato, Giovanni Battista 

Venturino da Fabriano continua a introduzir elementos que mantenham desperta 
a atenção, recorrendo à evocação de recursos exóticos, de singularidades nem 
sempre positivas, de raridades que determinem no leitor o desejo comparativo: 
assim ao lado de manjares “abundantissimos e sumptuosissimos”26 ele coloca 
descrições disfóricas como “postos desordenadamente, pouco lautos ou 
exquisitos, e na maior parte pouco agradaveis ao paladar, porque lhes deitavam á 
toa e em todos grande quantidade de assucar, canella, especearias, e gemas 
d'ovos cozidos, ao mesmo tempo que lhes faltavam os môlhos, temperos, etc.”. 
A memória cultural do leitor italiano torna-se vivencial no momento em que ele 
porém afirma: “Todavia nenhum havia ahi que fosse extravagante, ou desusado 

																																																								
24 Ibidem, p. 56 (f. 225: “con gran rimbombo di artillaria, tirata da una Rocca forte, e ben’ munita, 
timpani suonati da mori, pifari, trombe, naccari, e campane, mostrandosi da ogni parte smisurata 
allegrezza”).  
25 Ibidem, p. 59. 
26 Ibidem, p. 60 (por todas as referências a seguir). 
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em Italia, constando de salvaginas, pavões, perdizes, e boas carnes, entre as 
quaes o capado era excellente, e nada má a vitella”; “A cada coberta, que sempre 
era servida por fidalgos ou cavalleiros, tocavam os atabales, trombetas, e adufes, 
mais com ruido que com suavidade, posto que os pifaros que faziam 
acompanhamento tornassem supportavel a bulha”.  

Outras críticas, numa mistura equilibrada de positivo e negativo, chegam 
no momento da missa: “As ceremonias (da missa na capella ducal) foram 
segundo o rito romano. A musica era estrepitosa e retumbante: o canto era de 
boas vozes, mas tão altas, sendo os cantores pela maior parte eunuchos, que não 
pareceu sonora, nem bem concertada, como talvez fôra em aposento mais 
vasto”27. Mas talvez o ponto em que a descrição chega ao ápice da crítica, junto 
da qual não falta porém um toque de ironia, é a parte em que Giovanni Battista 
Venturino da Fabriano descreve a situação dos escravos. Alexandre Herculano 
rejeita produzir qualquer tradução do trecho pondo o assunto entre parênteses:  

 
(Falando dos escravos, a linguagem do auctor é bastante solta, e 

por isso não transcreveremos esta passagem. Basta saber que estes 
desgraçados eram considerados e tractados “como as raças de cavallos 
em Italia”, e pelo mesmo methodo; que o que se buscava era ter muitas 
“crias” para as vender a trinta e a quarenta escudos. Diz elle que d'estes 
rebanhos de mulheres havia muitos em Portugal e nas Indias.) 
	
Mas o original é obviamente muito mais interessante desde vários pontos 

de vista: 
	

ha razza de Mori schiavi, alcuni de quali sono reservati solamente 
per Impregnatori di molte donne, o per stalloni, facendosi apunto di loro, 
come delle razze de cavalli in Italia, lasciansi dette Donne cavalcare da chi 
lor pare, perche sempre il parto è del Padrone della schiava, et vengono li 
Guardiani à casa del lor Padrone della schiava, e dicono, ne sono tante 
pregne; Ne è [f. 234v] lecito allo stallone moro di cavalcar le pregne, sotto 
pena di 50 azzottate, ma cavalca solamente le non pregne, perche ne 
vendono poi li alevini, chi 30, chi 40 scudi l’uno, e di questi armenti di 
femine, vi ne sono molti in Portogallo, e nell’Indie, solo per vender li 
Allevini com’è detto, credo che molti habbino invidia à quelli stalloni mori.  
	
Este diário de viagem revala-se nesta passagem um instrumento descritivo 

com valor documentativo muito relevante para a história da escravatura, 
denunciando explicitamente a presença de mulheres e homens utilizados 
exclusivamente como seres reprodutivos para o aumento da população escrava. 
Repare-se que a descrição não aparece neutra, pondo em relevo um juízo crítico 
por parte do redator: a comparação com o sistema das raças equinas em Itália é 
lapidária. Mas ao mesmo tempo Venturino sabe utilizar imagens irónicas que 

																																																								
27 Ibidem, p. 62 (também para a referência a seguir). 
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quase desdramatizam a situação, afirmando que existem muitas pessoas que 
gostariam de tomar o lugar destes mouros. Descrição explicativa, velada 
denúncia social e amargo sarcasmo são portanto os instrumentos da narração 
utilizados por Venturino da Fabriano para suscitar interesse perante o seu relato. 
Além disso há mais um elemento a considerar neste trecho que é o aspecto 
linguístico: a palavra “allevino” não é italiana e parece ser um termo português 
adaptado ao sistema gráfico italiano. Em português existe a palavra alevino ou 
alevim, mais usado no Brasil do que em Portugal, para indicar a cria dos peixes. 
José Pedro Machado no seu Dicionário etimológico oferece para a entrada deste 
termo em português o século XX, através do francés onde porém esta palavra já 
existia desde o século XII. O diário de Giovanni Battista Venturino vem 
portanto colocar o uso deste termo em Portugal numa época bem anterior àquela 
oferecida pelo filólogo português. 

De toda forma, o texto redigido por Giovanni Battista Venturino não entra 
nos detalhes políticos nem sociais: o autor limita-se a descrever o que vê e a 
relatar a vida cotidiana do Legato, sem entrar nem sequer nas questões por ele 
tratadas. Ao ler este diário não podemos portanto conhecer o conteúdo dos 
discursos efectuados entre os representantes políticos e o Cardeal Michele 
Bonelli, podemos apenas assistir, como através de um vidro de uma janela, ao 
que acontece.  

O mesmo tão desejado encontro com D. Sebastião está descrito por 
poucas linhas, pondo em relevo apenas a moldura deste acontecimento:  

	
Na quarta feira seguinte foi o Legado visitar el-rei, o qual veiu 

encontrar-se com elle ao meio da sala grande, acompanhado de muitos 
cavalleiros, e vestido singelamente, todo de panno preto. Tirou o Legado o 
barrete primeiramente, e depois tirou el-rei o seu, mas tornou-o a pôr logo, 
tendo-o o Legado ainda na mão; e sem dizer palavra, tomando a direita ao 
Legado, se encaminhou para o seu quarto, sem fazer a menor ceremonia ao 
passar as portas, entrando primeiro que elle na camara, onde só havia uma 
cadeira. Ordenou então el-rei que viesse outra, mas antes que ella 
chegasse, ou por inadvertencia ou por altiveza, assentou-se debaixo do 
docel, e o Legado defronte d'elle na que trouxeram, que era de velludo. 
Tendo fallado obra de uma hora, o Legado tornou a descobrir-se, fazendo 
el-rei apenas signal d'isso, e acompanhando-o só até á porta do aposento, 
onde parou, com o barrete na cabeça, em quanto os prelados lhe faziam 
suas cortezias, pondo o joelho em terra, e retirou-se depois.     
 
Venturino afirma que os dois falaram uma hora mas não comunica 

nenhum conteúdo, limitando-se a descrever, como numa reportagem ao directo 
sem microfones, os movimentos dos dois representantes políticos, os 
cerimoniais e os gestos que lhe dizem a respeito.  

Nós sabemos através de outras fontes sempre conservadas nos mesmos 
fundos vaticanos que D. Sebastião concedeu para a guerra contra o Turco 6 
galeões e 10 galeras; assim como sabemos de outras fontes que D. Sebastião 
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teria aceite o casamento com Margarida de Valois (que porém não deu no fim 
algum resultado). Mas o objectivo do diário redigido por Giovanni Battista 
Venturino demonstra não ser o de entrar nos assuntos políticos. Tudo deixa 
entender que o diário de Venturino foi uma comissão, um encargo entregue a um 
bom escritor de Fabriano pelo mesmo Legato o qual precisava entregar ao seu 
tio-avô, o pontífice Pio V, um documento que relatasse as suas acções principais 
e sobretudo as suas capacidades de relacionamento político, que lhe deram 
acesso a grandes cerimoniais e a suntuosos atendimentos durante toda a estadia 
em Portugal. O diário de Giovanni Battista representa, portanto, uma fotografia 
do ocorrido, onde o pormenor (sobretudo no que diz respeito ao seu 
acolhimento) tem como fim o inaltecer a imagem do mesmo Bonelli. A 
prolongada permanência do Legato em Portugal foi interrompida por cartas de 
solicitação do Papa e por reprimendas de Rusticucci, que lhe escreveu 
censurando o seu “molto tardare”. O seu tardar tivesse talvez de ser atribuído ao 
longo trabalho de convencimento para com D. Sebastião para que aceitasse o 
casamento com a Marguerite. Mas Bonelli, regressando via Madrid e terminando 
a sua missão em França, soube que Margarida de Valois ia ser destinda a outro 
pretendente: de facto, a 24 de Agosto de 1572 ela casa com o jovem líder do 
Partido Protestante, Henrique de Navarra, numa união que poderia, 
supostamente, determinar a reconciliação entre católicos e protestantes que se 
estavam a enfrentar na Terceira Guerra de Religião (tentativa que se revelou 
impossível sobretudo depois do assassinato de líderes protestantes no massacre 
dos huguenotes reunidos em Paris na assim chamada ‘noite de São 
Bartolomeu’). O casamento ocorreu mesmo sem a dispensa pontifical requerida, 
devido à diferença de religião. Numa resposta a Rusticucci de 6 de Março de 
1572 que acusava Bonelli de não ter concluído nada na viagem portuguesa, o 
cardeal Michele afirma “non dimeno, con alcuni particulare ch’io porto, dei 
quali raguaglierò Nostro Signore à bocca, posso dir di non partirmi à fatto mal 
espedito”. Esta frase que foi interpretada como uma premeditação da noite de 
São Bartolomeu contra os huguenotes, terá que ser lida (segundo boa parte da 
historiografia) de outra maneira e talvez olhando mais para algumas relações 
positivas (em termos de comércio, por exemplo) que Michele Bonelli via que se 
pudessem reforçar com Portugal e não decisões trágicas complotadas por um 
homem que demonstrou (pelo menos através dos documentos que ficam 
arquivados nos palácios papais) habilidade política mas não capacidades de 
manipulação e maquinação estratégica.     
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“Privilegio dell'alternativa” e circolazione delle élites 
episcopali a Napoli in età spagnola (secc. XVI-XVIII) 

 
Mario Spedicato 

     Università del Salento 
	

Il reclutamento episcopale diventa in Europa uno strumento non 
trascurabile nella costruzione dello Stato moderno. Le monarchie mediterranee 
si attrezzano per esercitare un controllo diretto sulla materia attraverso accordi 
con il pontefice romano. Per Napoli, declassata da regno a viceregno nel primo 
Cinquecento con il passaggio dagli Aragonesi agli Asburgo, il problema si 
complica per l'opposizione da parte della Santa Sede di concedere il diritto di 
nomina al sovrano in quanto “feudo del Papa”, privilegio medioevale che non 
consente deroghe in materia di giurisdizione ecclesiastica. Il lavoro delle 
diplomazie assicura però nel breve periodo un compromesso, raggiunto con il 
trattato di Barcellona del 1529, che attribuisce al sovrano spagnolo l'esercizio di 
nomina su 24 (poi 25) delle 131 sedi episcopali esistenti. Un primo, provvisorio 
approdo che riapre in ambito regio il problema del reclutamento episcopale, 
potenzialmente esposto a favorire l'elemento iberico rispetto a quello regnicolo. 
Per assicurare un equilibrio etnico Carlo V prima di abdicare (1555) emana il 
“privilegio dell'alternativa”, una norma che prevede, tranne pochissime 
eccezioni, l'alternarsi di vescovi forestieri con quelli napoletani, contenendo la 
circolazione delle élites episcopali con una qualificata presenza di soggetti esteri 
in una tormentata periferia dell'impero, pesantemente minacciata dalle armi 
ottomane.             
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1. Il trattato di Barcellona del 1529 risponde solo parzialmente alla 

legittima aspirazione del sovrano di esercitare un diritto già riconosciuto al 
potere statale in Sicilia, Sardegna e a Milano (per rimanere nella penisola 
italiana1). Nelle intenzioni dei plenipotenziari regi che partecipano alla trattativa 
è ritenuto tuttavia un primo passo verso il progressivo allargamento del diritto di 
nomina da parte del potere regio anche nel napoletano. L'abile e ingegnoso 
cardinale Mercurino Gattinara, rappresentante del sovrano spagnolo, in prima 
istanza non si fa interprete di richieste inaccettabili de pleno iure, ma mira ad 
ottenere misurate concessioni del diritto di nomina in alcune sedi episcopali 
esclusivamente per ragioni politiche in quanto legate a contrastare la minaccia 
ottomana nei confini orientali dell'impero. Una mossa che trova l'attenzione e la 
disponibilità del papato, interessato a contenere l'espansionismo turco per le 
pericolose ricadute confessionali sul versante italico (e non solo). Su questo 
terreno, quello del conflitto religioso, già ampiamente dissodato nel primo 
Cinquecento da Carlo V che costruisce buona parte della politica estera sulla 
lotta agli “infedeli”, sostenuta attivamente dalla Chiesa di Roma, a sua volta 
impegnata nella costruzione di una lega cattolica per allontanare in maniera 
definitiva questa minaccia, si dispone di un'ampia letteratura (se sarebbe 
inopportuno segnalare in questa sede). Gli obiettivi dell'impero spagnolo e del 
papato appaiono coincidenti e tali da incoraggiare le trattative sul reclutamento 
episcopale nel napoletano, all'inizio ostruite dalla netta posizione romana nella 
difesa del privilegio medioevale relativo alla titolarità feudale. Il cardinale 
Gattinara evita inutili forzature per non rischiare il fallimento. Non reclama 
alcun adeguamento in quanto si nega di tenere sullo stesso piano il regno di 
Napoli con gli altri Stati cattolici mediterranei, che in materia hanno alle spalle 
una storia diversa. Comprende che una richiesta totalizzante non avrebbe 
favorito alcuna soluzione, limitandosi, dopo un iniziale chiarimento con i 
plenipotenziari pontifici, a circoscrivere il problema delle nomine episcopali alla 
necessità di mettere in piedi un cordone difensivo contro il turco. Su questo 
versante non fa fatica a cercare un'intesa, che pur limitativa e provvisoria, alla 
fine trova la piena condivisione delle parti2.          

Quando la trattativa si sposta dal riconoscimento e dal rispetto del 
privilegio feudale del papato al contrasto dell'espansionismo ottomano gli 
ostacoli procedurali si riducono e si può procedere con un'intesa condivisa. Il 
pontefice per bocca dei suoi delegati concede al sovrano spagnolo quello che è 
sufficiente allo scopo, ovvero il diritto di nomina in un ristretto numero di 

																																																								
1 Si veda Aa.Vv., Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Carlo V, a cura di Bruno Anatra e 
Francesco Manconi, Urbino, Carocci, 2001. 
2 Cfr. al riguardo M. Spedicato, Il trattato di Barcellona del 1529  e l'esercizio del patronato regio nel 
Viceregno di Napoli nell'età di Carlo V, in Aa.Vv, Sardegna, Spagna e Stati Italiani, cit., pp. 381-90; 
Idem, Il giuspatronato nelle chiese meridionali del Cinquecento, in Aa.Vv., Geronimo Seripando e la 
chiesa del suo tempo nel V centenario della nascita, Atti del Convegno di Studio (Salerno, 14-16 ottobre 
1994), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1997, pp. 119-60.  
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diocesi più esposte al pericolo turco. La scelta di queste sedi, quasi tutte 
collocate ai confini orientali dell'impero, ne offre ampio riscontro, sebbene la 
richiesta iniziale da parte di Madrid sia sensibilmente diversa da quella poi 
concretamente accolta da Roma3. Solo 24 su 131 diocesi meridionali vengono 
attribuite al regio patronato, non tante ma neppure poche perché si avvii un 
significativo cambiamento nel settore delle nomine episcopali. Il muro eretto dal 
papato nel regno napoletano viene in questo modo infranto, aprendo la strada ad 
ulteriori concessioni, che nel progetto perseguito soprattutto dal Gattinara erano 
già chiare e inevitabili, ma dovevano attendere tempi più maturi per realizzarsi, 
con l'equiparazione totale di Napoli agli altri Stati cattolici del Mediterraneo4.   

La scelta delle diocesi resta indicativa delle preoccupazioni regie in 
materia di difesa dei confini orientali dell'impero. Innanzitutto Carlo V ottiene 
dal papato la nomina in due sedi episcopali, quali Brindisi e Gaeta, considerate 
militarmente strategiche, non a caso nello stesso trattato di Barcellona definite e 
spesso richiamate come “las llaves de reyno”. Accanto a queste assume una 
particolare importanza politica la concessione delle 8 sedi episcopali di Terra 
d'Otranto, provincia pugliese situata nell'estremità orientale del regno 
meridionale5. La diocesi più esposta alle minacce turche resta Otranto, già 
pesantemente colpita nel 1480 con il saccheggio e la drammatica decapitazione 
di 800 residenti, a cui si aggiunge Gallipoli, città portuale di importanza vitale 
per il commercio dell'olio, e Taranto, centro marittimo non trascurabile per 
l'esportazione dei grani delle Murge, il cui controllo è ritenuto dal sovrano 
spagnolo irrinunciabile. Nonostante la difesa militare delle tre città sia stata 
affidata ad un governatore regio la delegazione pontificia, in contraddizione con 
quanto deciso per altre sedi episcopali, concede eccezionalmente a Carlo V il 
diritto di nomina episcopale proprio per rendere meno probabile la loro caduta 
nelle mani degli infedeli. Quale appendice di queste scelte va letta l'estensione 

																																																								
3 Solo per fare due esempi, Madrid avanza dall'inizio delle trattative la richiesta di ottenere il patronato 
regio nelle sedi metropolitane di Bari e di Manfredonia, respinta dai plenipotenziari papali con la 
motivazione che le due città essendo regie avevano già il controllo militare del sovrano e per Bari la 
richiesta era inaccettabile per una seconda non secondaria ragione, legata alla concessione del patronato 
regio sul priorato della chiesa di san Nicola.  
4 Il processo di totale assoggettamento delle sedi episcopali meridionali al diritto di nomina del sovrano 
si concluderà nel tardo Settecento, rilanciato da Bernardo Tanucci e reso operativo in via definitiva dalla 
paura della rivoluzione francese che spinge verso una rinnovata alleanza trono-altare: in merito si rinvia 
a M.G. Maiorini, Stato e Chiesa nazionale nel regno di Napoli in età borbonica: la via 
“amministrativa” di Bernardo Tanucci, in Aa.Vv., Stati e chiese nazionali nell'Italia di antico regime, 
Atti del Seminario di Lecce (29-30 settembre 2006), Galatina, EdiPan, 2007, pp. 99-121; nello specifico 
si veda M. Spedicato, Il patronato regio nel regno di Napoli in età moderna tra rivendicazioni 
giurisdizionali e processi amministrativi, ivi, pp. 75-97 ed anche Idem, “Al servizio della chiesa e della 
monarchia”. L'episcopato salentino nell'età dei lumi e della rivoluzione, Galatina, EdiPan, 2006.  
5 In merito si cfr. M. Spedicato, Il mercato della mitra, cit. ed in particolare P. Nestola, Trame della 
geografia ecclesiastica di regio patronato nel regno di Napoli dopo il 1529: un filo della ricerca, in 
Aa.Vv., Campi solcati. Studi in memoria di Lorenzo Palumbo, a cura di Mario Spedicato, Galatina, 
EdiPan, 2009, pp. 115-36; Eadem, Una provincia del Reino de Nàpoles con fuerte concentraciòn 
regalista: Tierra de Otranto y el entramado de la geografia de regio patronato entre los siglos XVI y 
XVII, in “Quadernos de Historia Moderna”, 2011, 36, pp. 17-40.   
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del patronato regio nelle diocesi di Ugento, Matera, Mottola  e (più tardi) anche 
Oria, accettate dai plenipotenziari madrileni non perché considerate sedi 
militarmente strategiche, ma di supporto alle prime (rispettivamente a Gallipoli e 
a Taranto), quando non compensative di altre richieste (Lecce per esempio) non 
accolte dalla controparte regia6.          

Coperto tutto il versante adriatico con la concessione del patronato regio 
sulle sedi strategiche di Monopoli, Giovinazzo e Lanciano, queste ultime due 
subentrate a Bari e a Manfredonia la cui candidatura avanzata dalla delegazione 
imperiale viene negata senza appello dai plenipotenziari pontifici, l'attenzione si 
sposta verso il basso Ionio e il Tirreno con l'individuazione delle sedi che 
rivestono una maggiore rilevanza strategica. La trattativa procede speditamente, 
non incontrando alcun ostacolo di sorta nell'accoglimento da parte dei delegati 
papali delle richieste sovrane che indicano nelle sedi di Crotone, Reggio 
Calabria, Tropea e Salerno, situate in punti militarmente esposti all'offesa 
ottomana, quelle considerate più idonee a completare il quadro di difesa del 
regno meridionale. Le tre diocesi calabresi, a cui si aggiunge con il ruolo di 
supporto logistico quella di Cassano sullo Ionio e Castellammare di Stabia e 
Pozzuoli sul Tirreno, non hanno alternativa perché coprono un'area costiera 
abbastanza larga e tale da rivestire compiti di “sentinelle avanzate” nei piani 
militari della Spagna imperiale, mentre Salerno, oltre a questa specifica 
incombenza, acquista titolo preferenziale in quanto antica primazia regnicola, 
fortemente sostenuta dai delegati madrileni di entrare nel novero delle sedi di 
patronato regio per il prestigio istituzionale che per lungo tempo aveva goduto 
nelle gerarchie della chiesa meridionale7. 

Le restanti diocesi attribuite al patronato regio con il trattato di Barcellona 
del 1529 si ritrovano nell'interno del regno, rispondendo ad esigenze diverse da 
quelle prima segnalate e, come nel caso di Potenza e Ariano Irpino (a cui 
bisogna aggiungere per altre ragioni L'Aquila, Acerra, Trivento) situate nel 
cuore dell'Appennino sulla strada di collegamento delle Puglie con Napoli, si 
prestano più di altre all'esercizio di controllo da parte del potere statale di un 
territorio e di un'importante via di comunicazione con la capitale, area 
tormentata endemicamente dai fenomeni di brigantaggio politico e di anarchia 
sociale8. 

Il trattato di Barcellona del 1529 ridisegna nel Mezzogiorno le nuove 
competenze del sovrano spagnolo in materia di nomine episcopali. La 
concessione del patronato regio su alcune diocesi regnicole soddisfa 

																																																								
6 M. Spedicato, Il mercato della mitra, cit. e Idem, Il giuspatronato nelle chiese meridionali del 
Cinquecento, cit. 
7 Sul ruolo esercitato dalla sede episcopale di Salerno nella prima età moderna si rinvia ai diversi 
contributi apparsi nel volume di Aa.Vv,  Geronimo Seripando e la chiesa del suo tempo, cit.  
8 Queste esigenze diverse sono state analizzate da nuovi studi settoriali sul regio patronato nel 
Mezzogiorno, come quello recentemente pubblicato da V. Cocozza, Trivento e gli Austrias. Carriere 
episcopali, spazi sacri e territorio in una diocesi di regio patronato, n. 34 di “Quaderni Mediterranea”, 
Palermo, New Digital Frontiers, 2017.  
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parzialmente le aspettative del governo imperiale, la cui prima preoccupazione 
resta quella di contrastare la minaccia turca nel Mediterraneo orientale. La 
burocrazia madrilena non si preoccupa di rendere immediatamente operative le 
nuove attribuzioni del sovrano, ma solo di concertare con il papato piani di 
difesa e di offesa che possano neutralizzare questo pericolo. I vescovi ancora 
non appaiono decisivi per questo scopo se il reclutamento dei nuovi titolari delle 
diocesi vacanti non subisce nell'immediato alcun cambiamento significativo. Si 
procede secondo una via già collaudata, con accordi preventivi sui soggetti da 
promuovere, che tengono però ancora non del tutto chiari e chiariti i settori in 
cui il sovrano può esercitare autonomamente il diritto di nomina. La mancanza 
di procedure istruttorie rende lenta e farraginosa la giurisdizione regia, che 
appare almeno all'inizio incerta e indecifrabile9. Pochi neo-eletti, come Pietro 
Antonio Di Capua, rampollo di un'influente famiglia napoletana, promosso alla 
cattedra metropolitana di Otranto nel 1534 risultano scelti per espressa e 
documentata decisione regia, altri invece, come lo stesso Geronimo Seripando 
nella sede di Salerno, quale risultato concertato da parte del sovrano e del papa. 
L'applicazione del trattato di Barcellona del 1529 resta per qualche decennio per 
così dire sospesa perché in quel frangente storico, con il pericolo ottomano alle 
porte e la lacerazione del mondo cristiano provocata dalla riforma protestante, la 
diplomazia di Madrid e di Roma ritiene più conveniente ricercare una 
condivisione piena nel delicato settore delle nomine episcopali. 

Il rapporto centro-periferia viene a subire inevitabili contraccolpi. Se in 
seguito al declassamento di Napoli da regno a viceregno voluto da Ferdinando 
d'Aragona nel 1503 il sovrano spagnolo avvia un processo di ristrutturazione 
territoriale con la nascita delle 12 nuove province meridionali, cercando di 
assegnare a funzionari regi di sicura affidabilità politica il controllo delle città 
strategicamente più importanti e aprendo la strada, percorsa con determinazione 
da Carlo V, alla militarizzazione della costa orientale dell'impero più esposta alla 
minaccia turca, per la cui difesa mira a coinvolgere in modo particolare i vescovi 
delle diocesi limitrofe, avanzando ed ottenendo su di esse il diritto di patronato 
da parte di Clemente VII; più complicato, invece, si rivela il percorso di 
assoggettamento della periferia avviato dalla Santa Sede, costretta ad inseguire 
emergenze e ad incontrare ostacoli di diversa natura che ne ritardano 
pesantemente l'approdo finale. 

Restaurata l'autorità del Papa dopo la lunga parentesi avignonese, la Curia 
pontificia si propone di assumere in proprio, selezionando e legittimando dal 
centro le nomine episcopali quale segnale più concreto del controllo romano 
sulla periferia del regno. Le maggiori resistenze con cui deve fare i conti 
provengono dai collegi capitolari che per antica tradizione non rinunciano a 
segnalare candidati graditi e ad opporre veti su eletti che non hanno la loro 
preventiva approvazione. Un ostacolo che la Santa Sede cerca di superare 

																																																								
9 Si veda, al riguardo, P. Nestola, Trame della geografia ecclesiastica di regio patronato, cit. 
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acquisendo in via preliminare il consenso dei poteri forti (ottimati locali, 
compresa la feudalità) sui soggetti da promuovere alla mitria, ma con inevitabili 
lungaggini che rendono precario oltre il dovuto il governo delle diocesi. Molte 
sedi episcopali restano per lungo tempo vacanti perché non si trova una piena 
condivisione nella scelta dei nuovi titolari. Le forzature in non pochi casi 
perseguite da Roma nel liberarsi da questi vincoli con decisioni autonome e 
senza intermediazioni finiscono per aumentare la conflittualità diocesana, con la 
quasi inevitabile emarginazione dei vescovi eletti. A questo problema va ad 
aggiungersi un altro di vitale importanza che riguarda la progressiva 
latinizzazione del territorio, in parte ancora obbediente alla chiesa di Bisanzio, la 
cui influenza durante il Medioevo va sempre più riducendosi per l'opera 
meritoria dei benedettini e dei francescani, ma che vede i vescovi in ritardo, non 
sempre pienamente coinvolti. Le nomine episcopali si vanno in questo modo ad 
incrociarsi con il controllo da parte di Roma di una periferia meridionale 
disomogenea, segnata dalla presenza di diverse enclaves bizantine, e con la 
necessità di ristrutturare profondamente la pletorica rete delle diocesi sfuggita 
per lungo tempo a qualsiasi controllo romano, tagliando, dove possibile, qualche 
ramo secco e consolidando le sedi strategicamente più importanti. Il trattato di 
Barcellona cade quando ancora questi cambiamenti sono in itinere, non hanno 
cioè raggiunto il loro definitivo traguardo, procurando un'anomala emergenza 
pastorale sanata con l'affidamento in amministrazione apostolica di non poche 
diocesi meridionali. I cardinali romani però delegati a svolgere compiti di 
governo non assicurano mai una presenza in diocesi, drenando dalla periferia a 
Roma solo rendite e finendo per impoverire ulteriormente le risorse delle mense 
episcopali senza alcun vantaggio per le istituzioni ecclesiastiche e la vita 
religiosa delle popolazioni locali10.      

L'affidamento in amministrazione apostolica di una buona parte delle 
diocesi meridionali segnala tuttavia una svolta rispetto al passato, quella di 
emancipare le nomine vescovili dai condizionamenti dei collegi capitolari e di 
ripristinare su vasta scala il controllo di Roma sulla periferia cattolica. Questo 
controllo si materializza togliendo il diritto di veto ai capitoli delle cattedrali e 
agli ottimati locali e “internazionalizzando” la selezione del personale chiamato 
a guidare le chiese locali. In estrema sintesi, il processo di accentramento del 
potere romano ignora del tutto il gradimento dei collegi canonicali sui candidati 
eletti alla mitria e si apre alla promozione di soggetti quali diretta espressione 
della Curia papale. Non è un caso se a partire da metà Cinquecento in avanti il 
numero dei vescovi “sudditi pontifici” cresca a dismisura, qualificando 
nell'intero Mezzogiorno in maniera inconfondibile il reclutamento episcopale 
																																																								
10 Cfr. S. Palese, La Chiesa del Mezzogiorno nel Cinquecento pretridentino, in Aa.Vv., Geronimo 
Seripando e la chiesa del suo tempo, cit., pp. 83-104; sulle rendite delle mense episcopali si veda M. 
Rosa, Diocesi e vescovi del Mezzogiorno. Capitanata, Terra di Bari e Terra d'Otranto dal 1545 al 1714, 
in Aa.Vv., Studi storici in onore di Gabriele Pepe, Bari, Dedalo, 1969, pp. 531-81; Idem, Curia romana 
e pensioni ecclesiastiche: fiscalità pontificia nel Mezzogiorno (secoli XVI-XVIII), in “Quaderni Storici”, 
42, 1979, pp. 1015-55. 
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nelle diocesi di nomina romana11. Un processo analogo viene avviato, sia pure 
con qualche inevitabile ritardo, anche nelle 24 sedi di patronato regio, dove 
l'elemento forestiero (quasi sempre di origine spagnola) viene dal sovrano 
premiato su quello regnicolo soprattutto per la sua alta e sperimentata fedeltà 
politica. Queste scelte non incontrano tuttavia il favore dell'aristocrazia 
napoletana, che si vede penalizzata da una selezione episcopale univoca, 
costringendo il sovrano a porre rimedio con l'emanazione nel 1555 del 
“privilegio dell'alternativa”, secondo il quale gli avvicendamenti episcopali nelle 
diocesi di patronato regio vengono assoggettati ad una rigida alternanza tra 
forestiero e regnicolo, ritrovando un equilibrio nelle nomine inizialmente 
compromesso12.     

Il sovrano spagnolo un anno prima di abdicare (1554) in favore del figlio 
Filippo II istituisce il Consiglio Supremo d'Italia, a cui delega anche il compito 
di selezionare i candidati alla mitra su una terna che per i soli regnicoli viene 
ufficiosamente proposta dal Vicerè napoletano. Il nuovo organo statale riflette 
un'accelerazione dei processi di centralizzazione del potere statale, ormai 
concentrati tutti nella corte di Madrid, lasciando a Napoli l'esercizio di marginali 
funzioni di supporto, ma senza mai essere (o apparire) influente. La periferia 
sembra esclusa da ogni decisione finale. Alla stessa stregua la Curia pontificia 
va adeguandosi, attendendo la fine del Concilio di Trento per rendere operativo 
un organo centrale di controllo, la Sacra Congregazione dei Vescovi e dei 
Regolari, a cui viene affidato anche il delicato ruolo della nomina dei vescovi 
nelle diocesi papali. Due istituzioni, quella regia e quella romana, che, pur 
distanti e autonome, hanno bisogno di dialogare per favorire un reclutamento 
episcopale in grado di affrontare le sfide di rinnovamento della chiesa cattolica 
sollecitate dalla riforma protestante e di neutralizzare la minaccia di 
un'islamizzazione della penisola italica, ma che a lungo andare finiscono per 
perdersi dietro e dentro procedure istruttorie fin troppo farraginose che tendono 
a farne due mondi separati, incapaci di tenere aperta una via di comunicazione 
spedita ed efficace. L'elemento che fortemente accomuna entrambe nell'esercizio 
dei compiti assegnati resta tuttavia l'atteggiamento verso la periferia (cattolica e 
imperiale), di progressiva subordinazione al potere centrale, con la cancellazione 
di quelle forme di autogoverno locale sperimentate durante l'epoca medioevale e 
con la repressione spesso sul nascere delle rivendicazioni autonomistiche che 
vanno in maniera permanente ad alimentare il conflitto sociale ed istituzionale. 
L'assoggettamento della periferia viene perseguito anche con la centralizzazione 
delle nomine episcopali, a cui si accompagna una sempre crescente spoliazione 
di risorse delle diocesi da parte di Roma e di Madrid, una strada che si rivela 
obbligata, senza alternative, nella costruzione degli Stati moderni. 

 

																																																								
11 M. Rosa, Diocesi e vescovi del Mezzogiorno, cit. 
12 M. Spedicato, Il mercato della mitra, cit. 
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2. Con l'istituzione del Consiglio Supremo d'Italia a Madrid e la Sacra 
Congregazione dei Vescovi e Regolari a Roma la materia delle nomine 
episcopali va lentamente, sia pure non linearmente, a regime. In modo 
particolare Filippo II eredita dal padre gli strumenti necessari per mettere in 
moto un percorso istruttorio definito e nello stesso tempo per assicurare un 
equilibrio accettabile tra regnicoli e forestieri con “ il privilegio dell'alternativa”. 
La sua applicazione appare tuttavia sin dall'inizio problematica. Fino a quando il 
pericolo ottomano aveva ossessionato oltre misura Carlo V determinando in 
senso univoco la sua politica estera, il privilegio carolino non sembra tenuto 
nella dovuta considerazione dall'organo centrale di governo, la cui 
preoccupazione resta quella di allargare e di consolidare la presenza spagnola 
nelle strutture statali di periferia in modo tale da mettere in opera un efficace 
sistema di difesa dei confini orientali dell'impero. Lepanto in questo contesto si 
configura come una significativa svolta. La vittoriosa battaglia navale della lega 
cattolica conseguita nel 1571 nelle acque dell'Egeo convince anche Filippo II 
che la minaccia turca può essere contenuta, se non proprio neutralizzata. I 
vescovi possono tornare a fare i vescovi, ovvero ad occuparsi dei problemi legati 
ai loro specifici compiti pastorali ed emanciparsi gradualmente dal ruolo politico 
che aveva ispirato gli accordi di Barcellona del 1529 per la concessione del 
patronato regio. Non si tratta di un automatismo dichiarato e neppure scontato, 
ma l'alleggerimento della pressione turca nel Mediterraneo orientale crea una 
situazione in cui diventa centrale la riforma tridentina, il tanto auspicato 
rinnovamento normativo, istituzionale ed etico perseguito dalle autorità centrali 
e periferiche della chiesa romana. Su questo versante gli eletti alla mitria, sia 
quelli destinati alle diocesi papali sia quelli nominati dal sovrano spagnolo, sono 
chiamati a dare concretezza alla loro azione di governo, senza distinzione di 
sorta e senza alcun vincolo di appartenenza. Con  inevitabili conseguenze anche 
nei meccanismi selettivi.                   

Nelle diocesi regie la normalizzazione delle procedure istruttorie legate al 
reclutamento episcopale si registra solo negli anni successivi a Lepanto. Non è 
un caso se la documentazione relativa alla scelta dei vescovi di nomina regia 
conservata nel fondo Estado del Grande Archivio di Simancas e in quello 
Generale di Madrid diventa seriale solo a partire dagli anni 70-80 del 
Cinquecento. Prima di questo periodo non ci sono tracce chiaramente 
riconducibili ad una sistematica attività selettiva del Consiglio Supremo d'Italia e 
neppure ad una rigida applicazione del “privilegio dell'alternativa”. Le ragioni 
politiche in presenza del pericolo ottomano risultano preponderanti, da suggerire 
accordi preventivi e condivisi tra Madrid e Roma in tutte le diocesi meridionali. 
Dopo Lepanto sembrano ristabilite le condizioni per ripristinare le funzioni degli 
organi preposti al reclutamento episcopale e per tenere distinte le competenze 
del sovrano e del papa nelle diocesi di loro pertinenza. 

Recuperata una piena autonomia giurisdizionale il tema centro-periferia 
tende ad avere una sua specifica connotazione per quanto riguarda le 24 sedi 
episcopale regie. Il confronto cambia registro, non più serrato e centralizzato tra 
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Madrid e Roma, ma aperto e fluido tra Madrid e Napoli, a cui si vuole dare un 
ruolo per l'applicazione del privilegio carolino. Il Consiglio Supremo d'Italia per 
le sole nomine dei regnicoli si predispone ad acquisire segnalazioni sulla terna 
dei candidati da preporre alla scelta del sovrano direttamente dal viceré 
napoletano, il quale a sua volta raccoglie e canalizza le aspirazioni e le pressioni 
provenienti soprattutto dall'aristocrazia meridionale interessata a “sistemare” i 
propri cadetti nei piani alti della gerarchia ecclesiastica.     

Il percorso istruttorio tuttavia così come viene definendosi nelle sue fasi 
finali non evidenzia un collegamento certo e organico tra viceré napoletano e 
Consiglio Supremo d'Italia. La pratica delle nomine episcopali dalle carte 
superstiti sembra restare saldamente nelle competenze dell'organo burocratico 
madrileno sia per quanto riguarda gli eletti forestieri (spagnoli) sia per quelli 
regnicoli. Per questi ultimi, a differenza dei primi la cui selezione si consuma 
interamente all'interno della corte imperiale, vengono attivate procedure non 
previste ufficialmente dalle disposizioni sovrane. In buona sostanza, il 
coinvolgimento di Napoli non può essere documentato dall'attribuzione di una 
precisa funzione al viceré, bensì dalla schiera di candidati alla mitria che di volta 
in volta viene trasmessa a Madrid. La prassi impegna il rappresentate del re nella 
periferia napoletana ad attivarsi senza la necessità di lasciare tracce, assolvendo 
un compito specifico, quello appunto di favorire la composizione da parte del 
Consiglio Supremo d'Italia delle terne dei candidati regnicoli da proporre per la 
scelta finale del sovrano.    

Sebbene non chiaramente documentato (in quanto non previsto dalle 
disposizioni regie) il lavoro selettivo del viceré tende a rinsaldare il rapporto 
centro-periferia, a dare a Napoli un ruolo, tutto sommato, non passivo 
nell'assicurare l'equilibrio etnico tra spagnoli e regnicoli, così come suggerito (o, 
più esattamente, imposto) dal privilegio carolino dell'alternativa. L'obiettivo 
resta quello di tenere aperta l'interlocuzione con i ceti forti napoletani, il cui 
sostegno per le sorti della monarchia madrilena non viene ritenuto ininfluente. 
Su questo versante il dialogo tra Madrid e Napoli si presenta intenso ed 
articolato, abbracciando diversi settori, di cui il reclutamento episcopale è solo 
una parte non trascurabile di una partita di  ricompense che il sovrano elargisce 
ai sudditi per la loro fedeltà e il loro servizio alla corona. L'accoglimento di una 
richiesta alla mitria si configura nella stragrande maggioranza dei casi come  un 
espediente per consolidare un'alleanza politica con l'aristocrazia regnicola, una 
specie di do ut des che serve per un verso a soddisfare le legittime aspirazioni di 
alcuni cadetti e per un altro a favorire la promozione di soggetti con alla spalle 
un curriculum vitae di tutto rispetto, culturalmente attrezzati e dotati di capacità 
di governo, chiamati a svolgere un ruolo guida nelle diocesi che torni utile non 
solo alla chiesa romana, ma anche alla monarchia madrilena. 

In tutto questo la funzione di raccordo esercitata dal viceré napoletano 
appare chiara, seppure non esplicitata dal percorso istruttorio, facendosi egli 
dapprima interprete di una domanda che proviene soprattutto da alcuni ceti 
sociali e trasmettendo poi in forma quasi sempre riservata questi “desiderata” al 
Consiglio Supremo d'Italia per la composizione delle terne dei candidati alla 
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mitria. Le segnalazioni dei soggetti regnicoli sembrano obbligatoriamente 
seguire questa strada, la sola che può assicurare una selezione capace di tenere 
insieme il centro e la periferia, di dare unitarietà ed organicità al reclutamento 
episcopale, di rispondere adeguatamente ed efficacemente alle necessità dei 
tempi. Una strada però che alla fine rivela che il mercato della mitria nelle sedi 
di patronato regio rimane abbastanza stretto, riguarda cioè un limitato serbatoio 
di eletti, quasi tutti di estrazione aristocratica. Questo dato, che tra l'altro tende a 
differenziare in maniera abbastanza significativa il reclutamento vescovile 
perseguito nelle diocesi papali13, trova una sua logica nel rinnovato legame tra la 
monarchia e i ceti forti, che si materializza per tutte le nomine attraverso la 
composizione delle terne. 

Le procedure di nomina in una sede episcopale vacante prevedono 
un'indagine istruttoria su tre candidati, selezionati dal Consiglio Supremo d'Italia 
con un ordine di preferenza suggerito dai titoli e dalle attitudini di governo 
accertate. La scelta del sovrano quasi sempre cade sul candidato posto in testa 
alla terna, lasciando solo momentaneamente fuori gli altri due, che vengono però 
ripescati e riproposti successivamente per la guida di altre diocesi. Il secondo e il 
terzo di una lista diventano quasi automaticamente il primo di un'altra lista, e 
tale comunque da conseguire la mitria sia pure in leggero ritardo temporale 
rispetto all'iniziale presentazione. Un meccanismo ben collaudato, che va sempre 
più perfezionandosi e che alla fine consente la promozione di tutti, o quasi tutti, i 
candidati forestieri segnalati dalla corte madrilena e quelli regnicoli dal viceré 
napoletano. Questa certezza finisce per restringere oltre misura il campo degli 
aspiranti vescovi, il cui perimetro resta disegnato ad esclusivo appannaggio del 
ceto nobiliare, prospettando una selezione mirata e prospetticamente univoca. 
Non è un caso se i vescovi di nomina regia nel viceregno di Napoli nella loro 
stragrande maggioranza provengano, oltre che dall'aristocrazia regnicola, anche 
dal clero regolare, dove vanno a confluire un numero crescente di cadetti delle 
più importanti e influenti famiglie meridionali14. 

 
3. Tra gli Ordini religiosi i Teatini restano quelli maggiormente preferiti 

dal sovrano nelle nomine episcopali. Una famiglia regolare di impianto piuttosto 
recente, tipologicamente tridentina, con dichiarati piani di insediamento urbano 
che trova nel Mezzogiorno d'Italia la sua massima espansione tra XVI e XVII 
secolo, accusando nel periodo successivo una battuta d'arresto per poi 
raggiungere, dopo l'inchiesta innocenziana di metà Seicento, una stabile ed 
operativa presenza15. A Napoli già dall'esordio della loro attività pastorale e 
missionaria vengono chiamati dal viceré Pedro de Toledo ad esercitare un ruolo 
non trascurabile, mostrandosi attivi nel sostenere e orientare la politica della 

																																																								
13 M. Rosa, Diocesi e vescovi, cit. 
14 Ivi; M. Spedicato, Il mercato della mitra, cit. 
15 Cfr. V. Cosenza, I Chierici Regolari Teatini: il vento nuovo del XVI secolo, in “Regnum Dei”, 129, 
2003, passim e soprattutto  M. Campanelli, I Teatini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1987. 
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monarchia spagnola16. Anche in piena età tridentina restano nella capitale 
regnicola (ma non solo) un solido punto di riferimento per il rinnovamento 
religioso ed istituzionale della chiesa romana17. Competono nei maggiori centri 
urbani con i Gesuiti nella gestione del sacro, proponendosi come un polo 
religioso-cultuale alternativo e come un gruppo politico di pressione distinto18. 
Godono dell'appoggio di una parte dell'aristocrazia meridionale, con attenzioni e 
interessi che vanno oltre una scontata fiducia nei programmi dell'Ordine. 
Diventano privilegiati interlocutori del governo centrale e tali da rimanere i 
religiosi più ricercati e più ascoltati all'interno della corte vicereale. Le larghe e 
positive ricadute a livello di reclutamento episcopale, prima sottolineate, 
sembrano da questo punto di vista conseguenziali, un diretto e, per certi versi, 
ben articolato rapporto fiduciario con il potere monarchico, consolidatosi in 
maniera crescente nel tempo. Questo rapporto di collaborazione non incontra 
crisi irreversibili, resistendo a qualsiasi oscuramento e congiuntura storica. La 
monarchia spagnola non muta mai il suo atteggiamento, considerando i Teatini 
un Ordine religioso di alta affidabilità politica e di solida dottrina religiosa, 
premiandolo con la mitria in modo costante e duraturo. 

Un esempio paradigmatico in questa direzione ci viene offerto da una 
recente ricerca sull'analisi del reclutamento episcopale nelle diocesi regie di 
Terra d'Otranto, la provincia regnicola meridionale più esposta alla minaccia 
turca19. L'indagine, quasi interamente costruita sui processi informativi per la 
nomina dei vescovi conservati nell'Archivio Segreto Vaticano con significative 
integrazioni raccolte nella documentazione superstite dell'ex Sant'Ufficio (ora 
Congregazione per la Dottrina della Fede), oltre ad arricchire le conoscenze 
biografiche sui candidati eletti (età, origine sociale, studi, esperienza 
professionale, ecc.), propone in prima battuta un'articolata e innovativa lettura 
dei dati inseriti in una suggestiva fonte iconografica settecentesca, pubblicata 
nell'arco di pochi anni in due edizioni, relativa ai maggiori e più autorevoli padri 
teatini (missionari, scienziati, vescovi, venerabili, santi) che hanno dato prestigio 

																																																								
16 Si veda, al riguardo, C.J.H. Sanchez, Entre “Napoli nobilissima” y “Napoli sacra”: las ordenes 
religiosas y el virrey Pedro de Toledo, in Aa.Vv., I religiosi a corte, teologia, politica e diplomazia in 
antico regime, a cura di F. Rurale, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 51-100; sulla prima generazione teatina a 
Napoli si veda M. Campanelli, Lorenzo Scupoli e la prima generazione teatina, in Aa.Vv., Laurentius 
Hydruntinus Chierico Regolare. Lorenzo Scupoli e il suo tempo, Atti del Convegno internazionale di 
Studi interdisciplinari nel IV Centenario della morte di Lorenzo Scupoli (Otranto 25-26 settembre, 
Napoli 28 novembre 2010), a cura di Flavio Colusso, Luisa Cosi, Mario Spedicato, Lecce, edizioni 
Grifo, 2011, pp. 23-36. 
17 M. Campanelli, San Paolo Maggiore e l'ambiente Teatino napoletano tra Cinque e Seicento, in 
“Archivio Storico per le Province Napoletane”, CXXIV, 2006, pp. 385-410; Eadem, Sant'Andrea 
Avellino e i Teatini a Napoli tra XVI e XVII secolo, in Aa.Vv., Sant'Andrea Avellino e la Napoli del 
viceregno spagnolo. Arte, religione, società, a cura di D.A. D'Alessandro, Napoli, D'Auria editore, 2011, 
vol. I, pp. 195-224.    
18 Così, per fare un esempio, a Lecce: cfr. M. Spedicato, La lupa sotto il pallio. Religione e politica a 
Lecce in antico regime, Roma-Bari, Laterza editori, 1996. 
19 Si veda P. Nestola, “Un Picciolo Ramo dell'Arbore Teatino” tra l'episcopato di Terra d'Otranto in Età 
viceregnale: distribuzione e sintomatica incidenza, in Aa.Vv., Laurentius Hydruntinus, cit., pp. 37-75. 
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all'Ordine religioso20. Un iconotesto che aiuta ad entrare con maggiore duttilità 
nel “seminarium episcoporum”, così definito per indicare, nel fertile terreno 
delle nomine episcopali, la giusta configurazione raggiunta dalla famiglia 
religiosa. Si tratta, in buona sostanza, di una fonte figurata che fornisce 
informazioni tese innanzitutto a far emergere “i vincoli di appartenenza del 
singolo a quel gruppo sociale e la condivisione di specifici valori, norme, 
ideologie e simboli corporativi (...) che in specifici momenti servono ad 
articolare esperienze religiose e costruire specifiche identità durante la così detta 
“età confessionale”21. L'insieme dell'apparato iconografico, ricco di immagini e 
di tavole di commento, si può considerare  “un tentativo di auto-
rappresentazione interna oltre che di percezione esterna, un fiume di messaggi 
realizzati col fine di promuovere l'immagine del prodotto, ossia le caratteristiche 
e le finalità dell'Ordine e dei suoi membri; di formare gli allievi in un quadro 
culturale, disciplinare e spirituale comune; di contrastare le iniziative 
concorrenziali di altre famiglie religiose che operavano nel settore caritativo-
assistenziale e nella educazione del clero, fomentando il desiderio di distinzione 
e di ascesa sociale dei rampolli dell'aristocrazia, nonché il loro desiderio di 
missione”22. L'obiettivo principale di questa preziosa fonte teatina “è quello di 
lodare il gran numero di correligionari ascesi a dignità intermedie della gerarchia 
ecclesiastica. Non è un caso - si precisa – se, scorrendo l'indice che correda il 
volume e confrontando i nomi che rimandano alle tavole, insieme ai Chierici 
Regolari titolari delle cariche di abate mitrato, di vicario, di nunzio, si ritrovano 
soprattutto vescovi”23.   

Dei 73 teatini investiti della dignità episcopale tra la fine del XVI e l'inizio 
del XVIII secolo ben 11 di questi sono chiamati al governo delle diocesi regie di 
Terra d'Otranto. I loro nomi riconducono a note ed influenti famiglie della media 
aristocrazia regnicola, trattandosi appunto di casate quali i Del Tufo, Spinelli, 
Ridolfi, Lanfranchi, Carafa, Capece, Aquino, Pignatelli, Caracciolo, Filomarino 
e altre. Considerata la particolare tipologia delle sedi episcopali otrantine e senza 
trascurare che la situazione politico-religiosa di fine Cinquecento si presenta 
sensibilmente cambiata nel primo Settecento, il serbatoio degli eletti teatini 
continua a conservare l'antica attrazione, segno questo di una forte e duratura 
vicinanza tra l'Ordine religioso e la monarchia asburgica, che non conosce 
neppure in congiunture difficili alcuna crisi.  

Terra d'Otranto tuttavia non è solo la provincia più esposta al pericolo 
ottomano, ma anche quella nel Mezzogiorno in cui il patronato regio risulta 
esercitato su un numero maggiore di diocesi (ben 8 su 13), attribuzione che 

																																																								
20 Ivi; la fonte segnalata è quella di I.L. Bianchi, Le immagini di alcuni uomini e alcune donne per pietà 
illustri della Congregazione de' Chierici Regolari (...) aggiuntivi in questa edizione alcuni di quelli i 
quali dalla stessa Congregazione dei Chierici Regolari sono stati promossi a dignità ecclesiastiche, 
Venezia, s. e., 1768; la precedente edizione veneziana, in cui mancano le integrazioni soprattutto su 
alcuni vescovi teatini, risale al 1758. 
21 P. Nestola, “Un Picciolo ramo dell'Arbore Teatino”, cit., p. 40. 
22 Ivi, p. 43. 
23 Ivi, p. 47. 
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consente di verificare, meglio che in altre parti del viceregno napoletano, gli 
orientamenti della monarchia spagnola, tramite anche le mirate segnalazioni 
vicereali sui candidati regnicoli imposte dal “privilegio carolino dell'alternativa”, 
in materia di nomine episcopali. Nel periodo compreso tra metà Cinquecento e 
l'inizio del Settecento tutte le diocesi regie dell'estrema provincia pugliese 
possono vantare di essere state governate da un presule teatino. Questo dato 
torna oltre modo significativo in quanto esclude da parte della corona preferenze 
di natura logistica, livellando e ricompattando in un unico quadro di riferimento 
l'esercizio delle competenze giurisdizionali del sovrano. Non ci sono cioè in 
materia di nomine episcopali nella circoscrizione provinciale distinzioni tra 
diocesi metropolitane e suffraganee. Otranto, Brindisi, Taranto e Matera, 
capofila territoriali nelle gerarchie ecclesiastiche, assumono la stessa importanza 
di altre sedi regie più periferiche come Ugento, Oria e Mottola. La non 
trascurabile presenza teatina nelle diocesi regie spinge ad una sorta di 
competizione anche la Curia romana, che nella provvista delle sedi papali di 
Terra d'Otranto non trascura di premiare l'elemento proveniente dalla famiglia 
religiosa di San Gaetano da Thiene (in numero di 8 soggetti). In totale 19 presuli 
e solo in tre diocesi papali della provincia, Castellaneta, Ostuni e Castro, non si 
avvicendano in questo lungo arco di tempo presuli teatini. In tutte le altre, 
compresa Lecce (città regia e sede vescovile di nomina papale), la chiamata dei 
Chierici Regolari alla guida del governo pastorale resta una costante non 
occasionale, ma, se si può dire, strategica per la vita della monarchia e della 
stessa chiesa romana24. 

In questo disegno un ruolo rilevante viene esercitato da Lecce, capoluogo 
della provincia e per sua stessa ambizione alia Neapolis, dove sin da metà degli 
anni '80 del Cinquecento si registra la nascita di un'importante residenza teatina 
con annessa chiesa intitolata a S. Irene, antica protettrice della città, e per questa 
ragione legata indissolubilmente alla protezione del governo cittadino. I teatini si 
insediano nell'antico quartiere ebraico, una scelta perseguita sotto la spinta 
controriformistica che tende a cancellare le tracce di presenze non omologabili 
con il progetto di “cattolicizzazione” degli spazi urbani25. Insieme ad altri Ordini 
regolari (in primo luogo i Gesuiti) si propongono come influenti protagonisti 
nella gestione del sacro, aprendosi ad una competizione, anche aspra, che tende 
progressivamente ad emarginare l'autorità vescovile, troppo debole fino a metà 
Seicento per contenere la spinta propulsiva delle nuove famiglie regolari 
tridentine26. La presenza teatina a Lecce resta particolarmente attiva non solo per 
il ruolo assunto dall'Ordine religioso nelle dinamiche del governo cittadino, forte 
anche di una propria fazione politica che raccoglie buona parte della nobiltà 

																																																								
24 Ivi. 
25 Al riguardo si rinvia a Maria Antonietta Visceglia, Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto 
tra Medioevo ed età moderna, Napoli, Guida editori, 1988, pp. 284 sg.; Mario Spedicato, Culti di santi  
e percorsi di santità nel Mezzogiorno medioevale e moderno, Galatina, EdiPan, 2007, pp. 41-62 e Idem, 
Lecce alia Neapolis. Nascita e tramonto di un primato urbano (sec. XVI-XVII), Galatina, EdiPan, 2005. 
26 Ivi.  
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locale, ma anche per il periodico (e non sempre gradito) controllo che alcuni 
suoi membri titolari della metropolia di Otranto esercitano sulla diocesi 
suffraganea. Le diverse cerimonie legate all'insediamento dei vescovi leccesi, 
obbligati, prima di prendere possesso della diocesi, a rendere preventivo 
omaggio agli arcivescovi di Otranto, e quelle che rinviano alle ripetute cavalcate 
nella città salentina promosse dagli stessi titolari otrantini per riaffermare la loro 
supremazia ecclesiastica in tutta la circoscrizione, oltre a scandire “precise tappe 
e gerarchie”, si configurano come “veri e propri linguaggi di potere”, una sorta 
di liturgia delle precedenze che esalta il ruolo giocato dai metropoliti di nomina 
regia, che in non pochi casi risultano soggetti teatini, nei riguardi dei vescovi 
suffraganei di nomina papale27.            

La casa teatina di Lecce gode di queste molteplici protezioni e tende ad 
acquisire sul versante dell'ortodossia religiosa un'influente funzione disciplinare, 
con la chiamata di alcuni suoi membri a far parte del tribunale diocesano 
dell'Inquisizione, in particolare per le competenze maturate nel settore della 
pubblicazione e della circolazione libraria dopo la promulgazione nel 1596 
dell'Indice clementino28. Un altro aspetto che qualifica ulteriormente il 
reclutamento episcopale nelle diocesi regie, dove, diversamente da quelle papali, 
viene preferito con maggiore frequenza l'elemento regolare dotato di una solida 
formazione teologica, utile ad accompagnare le attitudini di governo ad  una 
sicura conoscenza della dottrina. Nel caso dei vescovi teatini eletti nelle diocesi 
regie questi  requisiti sono stati ben illustrati nel lavoro della Nestola, in un 
contesto in cui la provata fedeltà dei singoli per servizi prestati personalmente o 
tramite le reti familiari alla corona spagnola si coniuga   sempre con i meriti 
assicurati dal cursus studiorum, che mettono al riparo il sovrano (o il viceré) da 
qualsiasi sorpresa. Lo stesso richiamo ad alcune simbologie che fanno da cornice 
all'avvicendarsi di questi vescovi torna oltre modo illustrativo di comportamenti 
e progetti tutti orientati a sottolineare non solo il profilo identitario di un'autorità, 
ma anche a qualificare fortemente l'azione pastorale29. In conclusione si può 
affermare che “una volta stabilitosi un importante polo Teatino nel baricentro 
politico-culturale leccese” la selezione episcopale nella provincia otrantina tende 
a trovare punti di riferimento univoci, sintonizzando le scelte regie con quelle 
papali, tali da  legittimare oltre misura tutti i soggetti investiti della mitra.               
 
 
 

 

																																																								
27 Si veda Paola Nestola, Giochi di scala provinciale e liturgie di potere nella “fedelissima” Lecce nel 
'secolo di ferro', in “Mediterranea. Ricerche Storiche”, 6, 17, 2009, pp. 517-42. 
28 In merito si cfr. P. Nestola, I grifoni della fede. Vescovi -inquisitori in Terra d'Otranto tra '500 e '600, 
Galatina, Congedo editore, 2008, soprattutto le pp. 111 sg. 
29 P. Nestola, “Un Picciolo Ramo dell'Arbore Teatino”, cit. 
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Colpire il cuore del Cattolicesimo: 
il successo europeo della propaganda 

antigesuitica pombalina.  
 

José Eduardo Franco1 e Carlos Fiolhais2 
 

 
 

 «L’aversion qu’inspire la Compagnie de Jésus à de si 
nombreuses personnes – et des plus pieuses, des plus 
dévotes -, il est difficile de la fonder sur la ‘raison’, tant 
elle se nourrit de fantasmes plus ou moins ancrés dans le 
réel».  

Jean Lacouture3 
 
 

Nel Portogallo del XVIII secolo l’azione programmatica di persecuzione 
dei Gesuiti non si limitò a Lisbona e all’impero d’Oltremare. Infatti, il governo 
del primo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, il potente Marchese di 
Pombal, finanziò un programma di propaganda energica e sistematica contro la 
Compagnia di Gesù (da questo momento solo Compagnia) dalla fine degli anni 
50 agli inizi degli anni 70 nelle principali monarchie europee con il proposito di 
“colpire” Roma, il cuore del Cattolicesimo. La propaganda antigesuitica 
																																																								
1 Cátedra Infante D. Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Gloalização (Universidade 
Aberta/CLEPUL-Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 
2 Departamento e Centro de Física da Universidade de Coimbra. 
3 Jean Lacouture, Jésuites. 2. Les revenants, Paris, Ed. du Seuil, 1992, p. 75.  
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pombalina fu una delle maggiori operazioni di manipolazione ideologica del 
Portogallo moderno che finì per rivelarsi efficace dal momento che lo Stato 
portoghese non solo riuscì ad espellere l’Ordine dal regno, ma anche ad 
influenzare il Papa affinché esso venisse universalmente estinto.  

Pombal fu il principale artefice del “mito” dei Gesuiti come strumento di 
legittimazione della propria politica riformista e fu il promotore di una vasta 
campagna, nazionale e internazionale, basata su di esso. Per rimarcare il suo 
pionierismo nello sradicamento della Compagnia e perché il suo esempio fosse 
seguito su scala internazionale, fece uso dei più svariati mezzi per ottenere dalla 
Santa Sede la soppressione della Compagnia4. Trattati, storie, verbali, opuscoli, 
traduzioni, narrazioni, opere teatrali, pressioni diplomatiche, leggi, 
contraffazioni, falsificazioni di brevi e bolle, maldicenze, corruzione, ricatti, di 
tutto ciò si servì il potente primo ministro di José I per portare avanti il suo 
progetto di sterminio dei Gesuiti, diffondendo una mentalità antigesuitica che 
sarebbe durata nel tempo. Il governo pombalino investì in traduzioni di testi 
portoghesi in altre lingue5 e s’impegnò nel divulgare in portoghese manuali di 

																																																								
4 Cfr. Eduardo Brazão, A diplomacia portuguesa nos séculos XVII e XVIII, 2.º vol., Lisboa, Ed. 
Resistência, 1980, pp. 152 e ss. Uno studio classico sulla propaganda in un quadro politico è quello di 
Jean-Marie Domenach, La propagande politique, Paris,  PUF, 1950.  
5 Straordinaria fu la quantità di traduzioni di documenti ufficiali e ufficiosi di carattere antigesuitico 
prodotte in questo periodo che servirono per combattere i Gesuiti, volendo trasmettere all’Europa 
l’immagine di un Portogallo che stava superando la sua vecchia fama di paese ritardato. Tra gli altri: 
Decret du card. Saldanha, pour la Réforme des Jésuites de Portugal et des Domaines qui en dépendent 
(…), s.l., 1758; Edit de sa majesté trés-fidele le roi de Portugal, par lequel elle abolit les Ecoles 
d’humanités des jésuites, défend de se servir de leur méthod d’enseigner, & en present une nouvelle, 
Lisbonne, 1759 (editado em italiano e castelhano); Mandement de M. Êveque de Miranda en Portugal, 
qui confirme l’interdit dèja parté contre les Jésuites, & défend à tous les fidèles de ce Diocèse toute 
comunication avec ses religieux, Lisbonne, 1759; Lettres pastorales de MM. Le Evêque de Leiria & de 
Miranda, Lisbonne, 1759; Edit d’expulsion des jésuites de tous les Etats de la Couronne de Portugal, 
Lisbonne, 1759; Mandement de S. E. Monseigneur le Cardinal de Saldanha, Patriarche de Lisbonne, au 
sujet de l’expulsion des jésuites, s.l., [1759]; Lettre du roy de Portugal : qui ordenne le sequestre de tous 
les biens des Jésuites de ses royaumes, s.l., 1759; Jacques Tailhé, Abrégé chronologique de l’Histoire de 
la Société de Jésus, Sa naissance, ses progrés, sa Décadence et autres principaux événements qui 
affectent la Société, avec notes et anecdotes. Pour servir d’instruction au Progrès que le Public fait aux 
Jésuites, et à la justification des Edits du Roi de Portugal contre ces Pères, France, 1760; Nouvelles 
pièces intéressantes et nécessaires à l’instrution du procès des Jésuites de Portugal ; Seconde suite des 
pièces nécessaires et intéressantes relatives au procès des Jésuites en Portugal, s.l., 1759; Lettres 
royales, de sa majesté très-fidèle le Roi de Portugal, Lisbonne, 1759; Observations intéressantes, et 
relatives au procès des Jésuites en Portugal (…), s.l., 1760; Recueil des decrets apostoliques et des 
ordonnances du Roi de Portugal concernant la conduite des Jesuites, 3 Vols., Amsterdam, 1760; Pièces 
intéressantes et relatives au procès des Jesuites en Portugal, s.l., 1761; Recueil de pièces qui n’avoient 
pas encore paru en France, concernant le Procès des Jésuites et de leurs complices en Portugal, s.l., 
1769; Réflexions des Jésuites de Rome sur le célèbre jugement rendu à Lisbonne de 12 de janvier 1758 
[1759] qu’ils appellent le Manifeste de Portugal. Avec des notes sur ces réflexions, s. l., 1759 ; 
Réflexions sur l’attentat commis le 3 septembre 1758 contre la vie du roi de Portugal, s.l., 1759; 
Wichtige und nöthige Stükke zur Aufheiterung des Rechtshandels der Jesuiten in Portugal, s. l., 1759; 
Ristretto del processo e sentenza emanata contro l’infrascritti Rei, per l’orrendo assassinio machinato, 
ed eseguito contro la sacra persona di S.M. fedelissima Giuseppe I Re di Portogallo la notte del giorno 
3 settembre 1758, Lugano, 1760; Sammlung der neuesten Schriften welche die Jesuiten in Portugal 
betreffen. Aus dem Italiänichen übersetzt, Francfort-Leipzig, 1760; Suite seconde au procès des Jésuites 
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propaganda antigesuitica compilati in Europa. Lúcio d’Azevedo, uno storico 
portoghese dell’inizio del XX secolo, così descrive l’investimento nelle 
campagne antigesuitiche:  

 
«Mentre [il Marchese di Pombal] si dava da fare ovunque per obbligare la Curia 

attraverso l’azione diplomatica, d’altra parte agiva sull’opinione pubblica nei paesi 
cattolici, inondando l’Europa di opuscoli. Tradotti in diverse lingue, gli scritti di sua 
mano o redatti sotto suo immediato controllo (...) sono letti dappertutto all’estero e si 
vanno a sommare alla già numerosa biblioteca delle opere contro la Compagnia di Gesù. 
A Roma, nella residenza dell’ambasciata, funziona una stamperia clandestina che 
pubblica pasquinate. Il librario Nicolò Pagliarini, accusato di essere il diffusore di questi 
testi d’origine illegale, che attaccavano non solo i Gesuiti, ma anche la corte pontificia, 
non sfugge alla prigione negli Stati del Papa, dopodiché si rifugia a Lisbona6. Le 
pubblicazioni, delle quali il governo portoghese confessava la responsabilità, erano 
distribuite dal ministro Almada e Mendonça al Pontefice, ai membri del Sacro Collegio e 
ai notabili di Roma»7 
  

 Di fatto, nella storia del Portogallo non si ricorda persona che abbia 
investito mezzi tanto imponenti in una campagna politico-religiosa. Questa, che 
doveva essere globale come l’opera missionaria gesuitica, perseguiva obiettivi 
ben definiti: in una prima fase, la diffusione del mito dei Gesuiti passò attraverso 
l’incriminazione dei padri della Compagnia in modo da giustificare la sua 
espulsione; in seguito, la campagna proseguì per legittimare la misura adottata. 

																																																																																																																																									
en Portugal, s.l., 1760; Lamentations de la Province des Jésuites de Portugal, s.l., 1759; Sentença da 
Inquisiçam de Portugal contra a pessoa, e erros de Gabriel Malagrida (em português e latim), Lisboa, 
1762; Parodie des lamentations du prophète Jéremie. Avec des notes historiques, Amsterdam, 1759 ; 
Jacob-Nicolas Moreau, Emer de Vattel, Supplément aux mémoires pour servir à l’histoire de notre 
temps par rapport aux affaires des PP. Jésuites de Portugal recueillis par Mr. D.V.xxx, Francfort-
Leipzig, 1761; Les Jésuites convaincus par leurs propres ouvrages d’être toujours les mêmes, Rome, 
1761; Vorstellung der Umstände in welchen sich die Portugiesische Monarchie befindet seit die 
Gesellschaft Jesu ans Frankreich und spanen verbannt ist, Wittenberg, 1770; Giusseph de Seabra da 
Silva, Prove e confessioni autentiche estratte dal processo, che dimostrano la realtà de Gesuiti 
nell’attentato regicidio di S.M. Fedelissimo D. Giuseppe I Re di Portogallo; e compendio di quanto e 
passato nel suo Regno dal di 31 Luglio 1750 sino alla loro espulsione cui si aggiunge la supplica di 
ricorso intorno l’ultimo critico stato della Monarchia Portoghese dopo che la Società di Gesù è stata 
proscritta da’ Domini della Francia e della Spagna, In Venezia, 1768; I Gesuiti mercanti opera 
illustrata con note interessanti indirizata al Reverendissimo Padre Ricci, Generale della Compagnia di 
Gesù, In Venezia, 1768; The genuine legal sentence pronunced by the High Court of judicature of 
Portugal upon the conspirations against the life of his most Faitful Magesty; with the just motives for 
the same. Literally translated from the original portuguese, as printed at the court of Lisbon, by order 
and authority of the said tribunal, London, 1759; Histoire de la dernière conjuration de Lisbonne, 
Ouvrage traduit du portugais, Francfort, 1759; Causes de l’évènement de Portugal. Ouvrage dedié à 
toute puissance séculière et temporelle, s.l., 1759; Varios papeles em que se manifestan asi los yerros de 
los Jesuitas, Lisboa, 1767; Causa jesuitica de Portugal, o documentos autenticos, bulas, leys reales 
Despachos de la Secretaria de Estado (...). Traducidas del Latin y Portugués, Madrid, 1768.   
6 Nicolò Pagliarini divenne segretario di Carvalho e Melo, che lo nominerà cavaliere della Milizia 
Aurea.  
7 João Lúcio d’Azevedo, Os Jesuítas no Grão-Pará: Suas missões e colonização, Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1930,  pp. 298-299.  
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Il governo portoghese promosse un’indagine minuziosa per scovare tutti gli 
indizi di gesuitismo. 

Alcuni storici hanno giudicato ossessiva e addirittura paranoica la 
fissazione antigesuitica di Pombal che, in certo modo, rientra nell’analisi di 
Ernst Bloch del profilo di alcuni grandi utopisti e riformatori8. Diplomatici, 
viaggiatori, stranieri che ebbero modo di frequentare il ministro portoghese 
dichiararono che il tema forte delle sue conversazioni erano precisamente i 
Gesuiti. Lo storico Silva Rego ha scritto:  

 
«Ossessionato dall’odio contro i Gesuiti, Pombal vedeva in loro l’origine di 

tutti i mali. Tutto ciò che non andava bene (lett: necessitava di un rimedio) nel suo 
governo, aveva la sua radice nei Gesuiti. L’odio verso il gesuita era in lui un’autentica 
mania. Sembra che il genio del Marchese di Pombal (perché egli fu davvero un genio) 
aveva la tara dell’odio contro il gesuita».9  

 
Nel decennio successivo all’espulsione dei Gesuiti dal Portogallo (1759), 

Pombal riuscì ad imporre la sua politica regalista. Alla lotta contro la 
Compagnia si associò quella contro il curialismo romano, di cui i Gesuiti erano 
considerati il simbolo. La cacciata dell’Ordine aveva già reso complicate le 
relazioni con il Nunzio di Lisbona, monsignor Acciaioli. Peraltro il Nunzio, che 
era stato nominato cardinale, avvertì come una mancanza di rispetto il fatto che 
il Re si rifiutò di presiedere alla cerimonia di investitura come era tradizione. 
L’anno seguente, il Nunzio si sentì nuovamente offeso per il fatto di non essere 
stato invitato alle nozze della principessa Maria e ricambiò la scortesia non 
facendo collocare nella sede della Nunziatura le abituali luminarie per 
festeggiare il matrimonio. Pombal trovò in tale atto il pretesto per cacciarlo, 
interrompendo le relazioni tra Portogallo e Santa Sede. Il 15 luglio 1760 il 
cardinale ricevette l’ordine di lasciare il regno,10 mentre l’ambasciatore 
portoghese di stanza a Roma venne richiamato. Tornarono in vigore i decreti del 
1728, che troncavano le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, venendo 
concesso ai sudditi del Papa un mese per abbandonare il Portogallo.11 In questo 
modo, il monarca mostrava che, nei suoi domini, lo Stato era la massima 
autorità.12  

Un altro passo in tale direzione fu il rifiuto di attribuire il beneplacito 
regio, mediante la legge del 2 aprile 1768, alla cosiddetta Bula da Ceia («Bolla 
della Cena»), così come la messa al bando degli Indices Expurgatorios. Il 

																																																								
8 Ernst Bloch, Le principe espérance, Tomo II, Paris, Gallimard, 1982, p. 38.  
9 António Silva Rego, O Padroado Português do Oriente: Esboço histórico, Lisboa, Agência Geral das 
Colónias, 1940, p. 84.  
10 Cfr. A. Antunes Borges, “El-rei D. José I e o Marquês de Pombal vistos de Roma à luz de dois 
séculos”, in Resistência. Revista de Cultura e Crítica, Vol. X, Nos. 157/160, 1977, pp. 25-26.  
11 Cfr. Samuel J. Miller, Portugal and Rome, 1748-1830. An aspect of the catholic Englightement, 
Roma, Università Gregoriana Editrice, 1978, pp. 111 e ss.  
12 Cfr. José Pedro Paiva, “Igreja e o poder in Carlos Moreira Azevedo (Coord.), História Religiosa de 
Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores,  2000, Vol. 2, pp. 172-173.  
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Procuratore della Corona giustificava la necessità di mettere al bando la Bolla e 
gli Indici dal momento che essi erano frutto dei Gesuiti al servizio di Roma per 
indebolire il regno.13 Infatti, la bolla garantiva l’autonomia ecclesiastica, 
simboleggiando la fedeltà al Papa della Chiesa nazionale, ma per il governo 
ultra-regalista di Pombal essa era soprattutto espressione della Curia Romana, il 
cui potere sfuggiva al controllo degli Stati. La sua ultima redazione proclamava 
la scomunica latae sententiae contro tutti coloro che attentassero alle immunità 
ecclesiastiche o si intromettessero nella giurisdizione della Chiesa.14 Così 
Pombal non solo proibì la divulgazione, ma ordinò anche di raccogliere tutti gli 
esemplari assieme a quei libri che ne riconoscevano la validità. Iniziava così un 
contenzioso con la Santa Sede che sarebbe durato un decennio.  

In aperto conflitto con Roma, il governo portoghese investì potenti mezzi 
nella diffusione di un’immagine sinistra dei Gesuiti per poter giustificare le 
misure adottate in Portogallo contro di essi, convincere altre monarchie europee 
a seguire il suo esempio e fare pressione sulla Curia Romana per l’annullamento 
canonico dei Gesuiti. Tuttavia non sembra opportuno scorgere in questa politica 
un ideale laico, massonico e anticattolico, ma piuttosto il desiderio di Pombal di 
sottomettere la Chiesa allo Stato, allontanando chiunque potesse pregiudicare il 
suo progetto politico. 

In Portogallo, oltre che in opere e in atti legislativi contro la Compagnia, 
che furono fatti redigere e diffondere, il Marchese di Pombal investì anche nella 
traduzione in portoghese di testi stranieri (alcuni dei quali patrocinati dallo 
stesso Pombal nella loro versione originale). In tal modo, egli cercava una 
legittimazione internazionale per la sua campagna nazionale.  

All’inizio del secondo decennio del consolato pombalino fu tradotta dal 
francese un’antologia di dottrina antigesuitica: Retrato feito ao natural pelos 
mais sábios e mais ilustres católicos. L’intento era quello di inquadrare, 
fondamentare e legittimare la lotta contro i Gesuiti attraverso la raccolta della 
tradizione antigesuitica supportata dai  giudizi di illustri esponenti del 
cattolicesimo.15 Quest’opera riunisce passaggi di verbali e pareri, polemiche, 
trattati, opuscoli, storie e requisitorie prodotti contro i Gesuiti da personalità 

																																																								
13 Cfr. Joseph de Seabra da Sylva, Petição de Recurso apresentada em audência pública à Majestade de 
Elrey Nosso Senhor (...) sobre as ruínas, que neste Reyno, e seu Domínios fizerão as clandestinas 
introduções das Bullas da Ceia, e dos Índices Expurgatórios Romano-jesuíticos (...), Lisboa, 1768. 
14 Cfr. António Leite, s.j., “A ideologia pombalina”, in Como interpretar Pombal?,  Lisboa-Porto, 
Brotéria/A.O, 1983, pp. 43-44. 
15 Il titolo della versione originale di quest’opera anonima è: Jugement porté sur les Jésuites par les 
grands hommes de l’Église et de l’État. Ou portrait des Jésuites fait d’après nature par les plus illustres 
catholiques, depuis l’an 1540, époque de leur établissement, jusqu’en l’année 1650. C’est à dire avant 
les disputes qui sont élevées sur le livre de Jansenius. Lisbonne, 1761. Oggi è risaputo che il 
compilatore di questa antologia fu il giansenista francese Pierre Olivier Pinault, uno dei collaboratori 
salariati di Pombal nell’ideazione della sua campagna antigesuitica in francese. Cfr. Pierre M. Conlon, 
Le siècle des Lumières : bibliographie chronologique, Genéve, 1984, n. 61. Si tratta di un’opera redatta 
in francese con il patrocinio di Pombal di cui furono realizzate tre edizioni in castigliano: Retrato de los 
jesuítas, formado al natural (...), Em Madrid, 1768; Ibidem, Barcelona, 1770; e Terceira parte del 
retrato de los Jesuitas, en la que se manifestan los principales vicios de su instituto, constitutiones, 
moral y politica, com testemonios tan inegables como sus principales escritores, y articulos 
fundamentales de sus Estatutos (...), Madrid, 1771.  
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appartenenti alla sfera ecclesiastica, politica e giudiziaria. Data alle stampe 
l’anno dell’esecuzione a Lisbona e per ordine dell’Inquisizione del gesuita 
italiano Gabriele Malagrida, quest’opera voleva trasmettere l’idea che i Gesuiti 
erano stati oggetto di severe critiche sin dalla loro creazione. Nell’«Avviso al 
lettore» della traduzione portoghese si legge: 

«È il ritratto al naturale fatto da uomini, i più responsabili che siano mai esistiti 
nella Chiesa Cattolica nel primo secolo della Compagnia. Tra questi vediamo il Papa, i 
cardinali, illustri e santi prelati, il clero della Chiesa gallicana unita in un unico corpo, le 
più illustri facoltà di Teologia, le più sagge università d’Europa, i più augusti tribunali, 
magistrati, i più incorrotti, missionari santi, ambasciatori, popoli interi di cattolici (...) 
Tutti accusano la Compagnia, tutti hanno portato prove per le loro accuse, tutti, infine, 
hanno raccontato gli errori, l’empietà, gli inganni e altri difetti dei Gesuiti con ben più 
forza più di quel che hanno fatto i giansenisti »16  

I testi antologici – che risultano di maggiore impatto perché 
decontestualizzati – instillavano nel lettore un sentimento di disprezzo contro la 
Compagnia. Il traduttore domanda e risponde: «Cosa sostengono? Crimini, 
eccessi, sregolatezza, talmente evidenti come il sole (...)».17 È un catalogo 
devastante per i Gesuiti. L’opera inizia con le diatribe del vescovo domenicano 
Melchior Cano, presentato come «uno dei più santi e saggi teologi del suo 
secolo»,18 che vedeva nei Gesuiti i precursori dell’Anticristo profetizzati 
nell’Apocalisse.19 In questa antologia pontificano gli autori francesi, i tribunali e 
i magistrati di Francia, così come l’Università di Parigi. Il Retrato si chiude con 
lo stesso tono escatologico dell’apertura: applica ai Gesuiti le profezie di due 
padri della Chiesa primitiva sulla fine dei tempi. 

A tale preambolo seguono i testi dei censori del Santo Officio e del  
Desembargo do Paço (Tribunale supremo della Giustizia nel regno del 
Portogallo), che rafforzano l’indottrinamento antigesuitico. Il benedettino fra’ João 
Baptista de São Caetano, censore dell’Inquisizione, argomentava che il terremoto 
del 1755 che distrusse Lisbona era dovuto all’empietà e alle azioni depravate della 
Compagnia. Secondo il benedettino, l’azione dei Gesuiti in Portogallo sarebbe 
stata un terremoto ancora più devastante poiché essi miravano a sovvertire 
«l’intero regno e tutta la monarchia ».20 D’accordo con il programma governativo, 
l’Inquisizione, allora già diretta da uomini di fiducia di Pombal, dava così il suo 
contributo alla costruzione dell’immagine sinistra della Compagnia.  

Il libro uscì dopo la pubblicazione, nell’anno precedente, dell’Instrução a 
príncipes sobre a política dos Padres Jesuítas, un manuale anonimo di 

																																																								
16 Retrato dos Jesuitas feito ao natural pelos mais sábios e mais ilustres católicos: ou juízo feito acerca 
dos Jesuítas pelo maiores, e mais esclarecidos homens da Igreja e do Estado: desde o anno de 1540, em 
que foi a sua fundação, até ao anno de 1650 antes das disputas, que se levantaram a respeito do livro de 
Jansenio, Lisboa, 1761.  
17 Ibidem. A margine del testo del libro appare in forma di elenco di argomenti una sintesi delle invettive 
antigesuitiche in modo da consentire una rapida assimilazione dei contenuti.  
18 Ibidem, p. 1.  
19 Ibidem.  
20 “Licença do Santo Ofício”, in ibidem, priva di paginazione.  
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pedagogia antigesuita tradotto dall’italiano21. Nel «Discorso preliminare» di 
questa opera promossa dal ministro portoghese, lo stampatore dichiara la sua 
utilità dato che la corte portoghese «in questi ultimi tempi è stato orribile teatro 
delle idee più empie della Compagnia chiamata di Gesù». In questa prospettiva, 
afferma la necessità dell’unione delle potenze europee per annientare il potere 
transnazionale dei Gesuiti. L’autore conclude dichiarando che l’Ordine si era 
lasciato sedurre dal Diavolo, che gli aveva ispirato errori e pratiche malvagie.22 
Così i Gesuiti avrebbero esercitato un’influenza nefasta su re e potenti. In questo 
compendio antigesuitico si riproduce dunque l’immagine del complot gesuitico 
in ambito politico, con apparente rigore scientifico.  

 Nel 1770 fu pubblicato, con il patrocinio pombalino, il libro 
Confrontação da doutrina da Igreja com a doutrina da Sociedade de Jesus, 
traduzione di Joaquim Gomes Teixeira della corrispondente opera italiana. Il 
volume ripete gli errori teologici attribuiti ai Gesuiti, in modo da far risultare 
evidente che le persecuzioni contro la Compagnia allora in corso avevano un 
fondamento dottrinario. Nella prefazione del traduttore si esalta la nazione 
portoghese per l’audacia nell’aver «dato il primo colpo a questo corpo potente e 
terribile», dopo aver visto applicata materialmente la sua morale diabolica nella 
«detestabile congiura meschina sostenuta (...) contro la sacra persona del Re 
nostro signore».23 Nella campagna pombalina, si comincia allora a sottolineare il 
merito del pionierismo lusitano per aver anticipato l’espulsione degli Ignaziani. 
È chiara l’intenzione di elevare il Marchese di Pombal alla categoria di eroe che 
aveva avuto il coraggio di eliminare il mostro gesuita.  

Nel corso degli anni 60 altre corone seguirono l’esempio portoghese. Nel 
1764, il re di Francia firmò l’editto di espulsione della Compagnia cedendo alla 
forte pressione delle oligarchie giudiziarie e parlamentari (v.g., Parlamenti di 
Parigi, Rouen, Toulouse e Pau, e i tribunali della Guienna, Borgogna, Provenza 
e Bretagna) e alle trame del ministro Étienne de Choiseul.24  

																																																								
21 Instrução a príncipes sobre a política dos Padres Jesuítas, ilustrada com largas notas, Lisboa, 1760, 
“discurso preliminar”, priva di paginazione. 
22 Cfr. Ibidem, p. 1 e ss. Anche la Gazeta de Lisboa, prima di essere chiusa dal governo pombalino, prese parte 
alla campagna pombalina contro i Gesuiti. Una notizia dell’agosto 1759 denigrava la fama di santità del 
gesuita Francisco Pepe che era morto. La notizia di carattere sensazionalista accusava questo sacerdote di aver 
accumulato segretamente grandi ricchezze. Gazeta de Lisboa, 1759, n. 34, pp. 273-274.  
23 Joaquim Gomes Teixeira (trad.), Confrontação da doutrina da Igreja com a doutrina da Sociedade 
dos Jesuítas, Traduzido do original italiano no idioma português, Lisboa, Na Regia Officina Typografia, 
1770, pp. I-II.  
24 Sull’espulsione dei Gesuiti dalla Francia v. Emmanuel Le Roy Ladurie, L’Histoire de France, Tomo 
III, Paris, Hachette, 1991, cap. X; Jean Lacouture, op.cit., Vol. I, cap. XIV ; e Jöel Fouilleron, “Les 
Jésuites chassés de la cité. Violences pour un retour: Mauriac, 6-7 septembre 1762», in Revue d’Histoire 
Moderne et Contemporaine, Janviers-Mars, 2001, pp. 51-70. Il modo in cui i Gesuiti furono trattati dai 
sovrani tanto in Portogallo come in Francia non piacque ad alcuni esponenti dell’Illuminismo. Voltaire, 
uno dei critici dei Gesuiti, respinse le persecuzioni basate sull’ideologia della religione e della razza. 
Anzi, le persecuzioni della Compagnia portate avanti in nome dell’Illuminismo violarono i diritti umani 
difesi dai più importanti filosofi illuministi. Cfr. Voltaire, Traité sur la tolérance, Genève, 1948 
(originale del 1763).  
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Qualche anno dopo, la Spagna prese analoghi provvedimenti. In tal 
senso, fu decisiva l’azione di Pedro Rodriguez, Conte di Campomanes, un 
regalista che seppe coinvolgere i Gesuiti nei moti popolari che scoppiarono 
a Madrid nel marzo del 1766. Da un’inchiesta ordinata dalla Corona 
emersero numerose accuse contro la Compagnia. Carlos III fu convinto da 
Campomanes e dal ministro Conte di Aranda del fatto che i Gesuiti stavano 
orchestrando una cospirazione per detronizzarlo. Spaventato dall’esempio 
di Portogallo e Francia, il re promulgò il decreto di espulsione dei Gesuiti il 
27 febbraio 1767.25 In questo stesso anno, il 20 novembre, il Marchese 
Bernardo Tanucci, dopo un’intensa attività di propaganda, riuscì a 
convincere il re Fernando I di Napoli, allora sedicenne, a cacciare gli 
Ignaziani dal regno. Nel febbraio del 1768, anche il piccolo stato borbonico 
di Parma, su iniziativa del ministro Guillaume de Tillot, espulse gli 
Ignaziani dal suo territorio.26  

Se Pombal, alla fine degli anni 60, era stato uno dei maggiori propagatori 
del complot gesuita, gli straordinari frutti del mito venivano ora colti dal 
ministro portoghese come glorie personali. Con lo schieramento di diversi Stati 
nella lotta contro i Gesuiti, il traduttore Teixeira nella Confrontação poté far 
passare la denuncia del fatto che quelli, più che costruire uno stato proprio, 
pretendevano creare una nuova religione:  

 

«(...) i Gesuiti giunsero all’abominevole eccesso di sostituire una nuova 
religione a quella di Gesù Cristo, mortificando le più sante e immutabili regole della 
Fede e dei Costumi, che il Divino Maestro ci insegnò e lasciò depositate nella sua 
Chiesa, per stabilire sulle loro rovine un nuovo corpo di dottrina anticristiana».27  

 
Quest’opera fu editata nello stesso anno in cui veniva avviata la riforma 

dell’Università di Coimbra, che fu segnata dalla pubblicazione del Compêndio 
histórico do estado da Universidade de Coimbra, opera che attribuiva ai Gesuiti 
la responsabilità della decadenza dell’istituzione accademica.  

In quest’epoca furono tradotte e diffuse dai potenti poteri politico ed 
ecclesiastico molte opere con lo scopo di danneggiare la reputazione dei Gesuiti. 
Tra le tante, saranno ricordate le più rappresentative. 

Furono tradotte in portoghese e distribuite in terra lusitana le 
risoluzioni delle corone e delle istituzioni francesi e spagnole contro gli 
Ignaziani, come la Sentença do Parlamento de Paris e le altre sentenze che 

																																																								
25 Sul processo di espulsione della Compagnia in Spagna v. Enrique Giménez Lopes (ed.), Expulsión y 
esilio de los Jesuitas españoles, Alicante, Universidade de Alicante, 1997; e de Teófanes Egideo-Isidoro 
Pinedo, Las Causas «gravíssimas» y secretas de la expulsión de los Jesuitas por Carlos III, Madrid, 
Fundación Universitaria Esapañola, 1994.  
26 Cfr. Francesco Renta, L’espulsione dei gesuiti dalle due Sicilie, Palermo,  Sellerio, 1993.  
27 Joaquim Gomes Teixeira (trad.), op. cit., p. VII.  
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seguirono.28 Pombal cantava vittoria al rendere note le decisioni delle 
monarchie europee che seguivano le sue orme, acquisendo ulteriore legittimità 
per proseguire la sua politica di liberazione del paese dai Gesuiti. Allo stesso 
tempo, il suo governo si mostrava attento a qualsiasi azione filo-gesuitica. Così 
sostenne la confutazione di tutto quel che in tale prospettiva veniva scritto, 
specialmente in Italia. Rientrano in questa categoria alcuni libelli pubblicati in 
forma epistolare, probabilmente commissionati a Luís António Verney, data la 
somiglianza stilistica con altri suoi scritti, che in Italia collaborava alla 
campagna del governo portoghese. Per ribattere al Memorial29 presentato, nel 
luglio del 1758, dal Generale della Compagnia a Clemente XIII, videro la luce, il 
28 novembre dello stesso anno, le Reflexões de um Português che contenevano 
le lettere di un supposto «amico di Lisbona» a un presunto «amico di Roma». Il 
volume fu pubblicato prima in italiano e dopo in portoghese. Questo 
contrattacco pombalino, in seguito tradotto in altre lingue, mirava a smascherare 
la falsa veste di buona condotta del Memorial che i Gesuiti avevano presentato 
al Papa per rigettare le accuse che pendevano su di loro. L’autore esprime la sua 
profonda delusione verso la Compagnia, dichiarandosi convinto del suo carattere 
criminoso30. L’opera è piena di invettive che mostrano la Compagnia infestata 

																																																								
28 Sentença do Tribunal de Paris , em virtude da qual as escolas públicas e particulares foram proibidas 
aos Padres denominados da Companhia de Jesus, Lisboa, 1761. In seguito, furono date alle stampe 
nelle Officine di Miguel Rodrigues, stampatore al soldo del governo, le altre risoluzioni che erano state 
rese note in Francia e in Spagna contro la Compagnia: Acto do Parlamento de Aix de 5 de Março de 
1767 (...), Lisboa, 1767; Acto do Parlamento de Paris que suprime (...), Lisboa, 1765; Edicto de ElRey 
christianissimo dado em Versailles. No mez de Novembro de 1764. Pertencente à Sociedade dos 
Jesuítas, Lisboa, 1765; Discurso, sentença e acto do Parlamento de Normandia (...) contra os Jesuitas, 
Lisboa, 1767; Pragmatica sanção de S. Magestade Catholica com Força de Lei para a desnaturalização 
dos Regulares da Companhia, dos seus Reinos, apprehensão dos seus bens temporais: e proibição do 
seu restabelecimento em tempo algum; com as mais precauções, que nella contem, Lisboa, 1767; 
Collecção do Real Decreto de S. M. Catholica dado em 27 de Fevereiro de 1767 para a execução da 
desnaturalização dos Regulares da Companhia, Lisboa, 1767; Acto do Parlamento de Provença, 26 de 
Fevereiro de 1765, Lisboa, 1765. Furono anche tradotti e pubblicati estratti di notizie delle Nouvelles 
eclesiástiques sulla necessità di estinguere i Gesuiti, in seguito all’attentato contro il Re di Portogallo; v. 
g. Nas notícias eclesiasticas, ou folhas Periódicas, que todas as semanas sabem na corte de Paris se deo 
à luz no dia 2 de Janeiro deste presente ano de 1760 o discurso seguinte. È possibile trovare questa e 
altra documentazione antigesuitica in alcune miscellanee nell’Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
(ANTT), Impressos-Série Preta, 3547 e 3575; e nelle miscellanee nn. 11 e 12 della BB, cotas 2/65-47 e 
2/21-1. V. anche le Sentenças da corte do Parlamento, pela qual se julga o aggravo da Coroa interposto 
peloProcurador Geral, das Bullas, Breves, Constituições, e outros Regulamentos da Sociedade, que a si 
mesmo se denomina de Jesus; e se proíbe aos que a si mesmo se denominam Jesuítas, e a todos 
quaisquer outros, de trazer o habito da Sociedade (...), em 6 de Agosto de 1763, Traduzida do Idioma 
Francez para Portuguez, Paris, 1762. 
29 Questo documento venne ripudiato e interpretato dal governo pombalino come se contenesse 
gravissime calunnie contro il Re; v. i verbali contenuti nelle lettere del Nunzio Acciaioli al Cardinale 
Segretario di Stato del 16, 23 e 30 gennaio 1759: Arquivo Secreto Vaticano (ASV), Archivio della 
Nunziatura di Lisbona, 115.  
30 Tale circostanza accredita la paternità verneyana di questo libello, dal momento che, nel Verdadeiro 
método de estudar, egli introduce la sua opera confessando la propria ammirazione e gratitudine verso i 
suoi professori gesuiti e la Compagnia.  
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da principi pericolosi: «No, amico mio, no; perché i principi sulla quale è 
fondata e si fonda la Compagnia non sono principi che ispirano umiltà e 
sottomissione, ma audacia, prepotenza e ambizione di volersi rendere grandi fino 
[ad aspirare] al potere del secolo e di tutta la Chiesa».31  

Al libello seguì la risposta dell’«amico di Roma», che scrisse l’Apendix às 
reflexões do Portuguez sobre o Memorial do Padre Geral dos Jesuítas. 32 In 
questa montatura retorica, sicuramente opera di un unico autore, l’amico romano 
corregge alcuni errori minori delle Reflexões per rendere credibile la 
corrispondenza. Sottolineando il grande successo che le lettere portoghesi 
avevano ottenuto in Italia, l’«amico» informa che la fazione antigesuitica, a cui 
egli apparteneva, aveva accolto con giubilo la corrispondenza. Nell’ultimo 
capitolo, l’autore mette in luce gli argomenti sull’invasione gesuitica in ambito 
ecclesiastico e civile. Conclude il testo informando che i Gesuiti erano 
privilegiati dalla Santa Sede, non conoscendo limiti per il conseguimento dei 
loro progetti.33 

Quando papa Clemente XIII emanò la bolla in difesa della Compagnia, il 
governo pombalino, che non permise la sua divulgazione in Portogallo, 
pubblicizzò della letteratura, presumibilmente straniera, che ribatteva il 
contenuto del documento pontificio, come la Carta de um teólogo de Roma a um 
Bispo de França sobre a Bula ‘Apostolicum’, tradotta nel 1765. Questo libello, 
anch’esso in forma epistolare, affermava che la bolla era stata «artificiosamente» 
ottenuta dal papa attraverso la macchina diplomatica della Compagnia con 
l’aiuto di un cardinale corrotto. Inoltre dichiarava che questo documento sarebbe 
stato l’ultimo respiro prima dell’“annegamento totale” dei Gesuiti: «In verità i 

																																																								
31 Reflexões de Hum Portuguez sobre o Memorial apresentado pelos Padres Jesuítas à Santidade do 
Papa Clemente XIII, felizmente reinante, expostas em huma carta escrita na Língua Italiana a hum 
amigo em Roma, e traduzidas fielmente em Portuguez, s.l., 1759, pp. 4-5. Quest’opera fu stampata 
originariamente in italiano, ma con l’indicazione che era stata tradotta a partire dal portoghese: 
Riflessioni di un Portoghese sopra il memoriale presentato da PP. Gesuiti alla santità di PP. Clemente 
XIII felicemente regnante. Esposta in una lettera scritta ad un amico di Roma, Lisbonne, 1758. Questa 
edizione fu realizzata a Roma, falsificando il luogo per eludere la censura. 
32 Si vedano le rispettive versioni in italiano: Appendice alle riflessione del Portoghese sul Memoriale 
del Padre Generale dei Gesuiti presentato alla Santità di PP. Clemente XIII felicemente regnante (…), 
Genova, 1759; Critica di un Romano alle riflessioni del portoghese sopra il memoriale presentato dalli 
PP. Gesuiti alla santità di Papa Clemente XIII, Genova, 1759. Si conoscono due edizioni di questo 
documento redatte in francese: Reflexions d’un Portugais, sur le mémorial présenté par les PP. Jésuites 
à N. S. P. le Pape Clement XIII heureusement regnant, exposées dans une lettre à un ami à Rome, 
Lisbonne, s.d.; Supplément aux réflexions d’un Portugais sur le memorial présente par le P. Général 
des Jésuites à notre Saint Père le Pape Clément XIII au réponse de l’Ami de Rome à son Ami de 
Lisbonne, Gênes, 1759 ; e Observations critiques d’un Romain sur les Réflexions d’un Portugais au 
nouveux supplément aux dites réflexions sur le memorial des Jésuites présenté à notre Saint Père le 
Pape Clément XIII, En Europe, 1760. Si vedano anche altre risposte polemiche dello stesso tipo che 
seguirono per confutare i documenti in difesa dei Gesuiti, e.g., Réponse au jésuite, auteur de la lettre au 
sujet de la découverte de la conjuration formée contre le roi de Portugal, s.l., 1759.  
33 Cfr. ibidem, pp. 401-402.  
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Gesuiti non sono più niente; dopo la loro caduta in disgrazia in Portogallo, e poi 
in Francia, hanno perso la loro carta di navigazione...».34  

La costruzione di una visione favolosa dell’azione cospirativa dei Gesuiti 
di dimensione globale fu dipinta dalla propaganda pombalina a tinte così fosche, 
ricorrendo alle metafore più spaventose (tenebre, demoni, mostri, veleni, 
serpenti, ecc.), che finì per sortire l’effetto desiderato: la Compagnia fu 
soppressa per decreto papale. La trama ordita da Pombal aveva ottenuto 
l’espulsione dei Gesuiti non solo dal Portogallo, ma anche da Francia, Spagna, 
Napoli e Parma e, alla fine, da tutta la Cristianità.  

Tuttavia, se a Pombal spetta il pionierismo nella persecuzione politica 
della Compagnia,35 non si dovette invece alla diplomazia portoghese di stanza a 
Roma la pressione più decisiva sul papa. Infatti, nei primi tre anni di pontificato 
del papa francescano, le diplomazie francese e spagnola svolsero un ruolo ben 
più importante. In particolare Carlos III di Spagna, inizialmente restio ad aderire 
alla campagna antigesuitica, si rivelò il monarca più impegnato presso la Santa 
Sede.36   

Giovanni Ganganelli, sacerdote italiano che era stato Superiore Generale 
dei Francescani, fu eletto papa nel maggio 1769, scegliendo il nome di Clemente 
XIV. Dopo l’elezione del nuovo pontefice, il regno del Portogallo ristabilì le 
relazioni con la Santa Sede. Clemente XIV iniziò il pontificato nominando Paulo 
de Carvalho, fratello del Marchese di Pombal, cardinale e, a poco a poco, si 
adoperò per soddisfare tutte le proposte di vescovi da assegnare alle diverse 
diocesi in Portogallo.37  

Ma, oltre all’azione dell’ambasciatore portoghese Francisco de Almada, 
inviato nuovamente a Roma,38 fu decisiva la pressione esercitata 
dall’ambasciatore spagnolo. Clemente XIV tentò di rimandare la decisione sulla 
fine della Compagnia, limitando le prerogative e l’azione dei Gesuiti negli Stati 

																																																								
34 Carta de hum Theologo de Roma a Hum Bispo de França sobre a Bulla Apostolicum Pascendi, 
Lisboa, 1765, p. 25; e si vedano altri libelli per controbattere la difesa papale dei Gesuiti: Segunda carta 
sobre a Bula Apostolicum Pascendi, Lisboa, 1765; Terceira carta sobre a Bulla Apostolicum Pascendi, 
Lisboa, 1765; e traduzioni adattate: Riflessioni critiche sopra l’estensore del Breve spedito dalla santitá 
di Nostro Signore, Papa Clemente XIII (...), Venezia, 1768. Probabilmente anche queste opere furono 
scritte originariamente in italiano da Verney con il patrocinio del governo portoghese, nello stesso stile 
del Verdadeiro Método de Estudar. Questo illuminista, che prestava servizio presso l’ambasciata 
portoghese, aveva una buona preparazione teologica e letteraria e conosceva bene la Compagnia e la 
realtà portoghese. Cfr. António Alberto Banha de Andrade, Vernei e a cultura do seu tempo, Coimbra, 
Universidade de Coimbra, 1964. 
35 Il governo pombalino fu un importante motore in questo processo. Sin dal 1767 la diplomazia 
portoghese aveva insistito con la corte spagnola e francese sulla necessità di unire gli sforzi per ottenere 
dalla Santa Sede l’estinzione dei Gesuiti. Cfr. Francisco Luiz Gomes, op. cit., p. 217 e ss.  
36 Cfr. José A. Ferrer Benimeli, La expulsion y extinción de los jesuitas según la correspondencia 
diplomatica francesa, Tomo II, Zaragoza/San Cristóbal, Universidade de Zaragoza, 1996, p. 9 e ss. ; e 
Jean Lacouture, op. cit., Vol. I, p. 460 e ss.  
37 Cfr. José de Castro, Portugal em Roma, Vol. II, Lisboa, União Gráfica, 1939, p. 351 e ss.  
38 Cfr. António Lopes, Enigma Pombal, Lisboa, Roma Editora, 2002, p 143 e ss. Questo storico mostra 
quanto tale pressione diplomatica fu sistematica.  
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pontifici. Tuttavia, le monarchie cattoliche, sotto la guida della Spagna, 
invocavano il colpo finale contro la Compagnia. Lo spettro di uno scisma con il 
quale il corpo diplomatico minacciò Clemente XIV finì per farlo cedere. Il 21 
luglio 1773 il papa promulgò il breve Dominus ac Redemptor che inflisse la 
ferita mortale alla Compagnia. Nei suoi appartamenti il pontefice avrà 
mormorato compulsus feci («sono sotto costretto»).39  

Questo breve, simbolo della resa del potere spirituale a quello temporale, 
ricostruisce le controversie sorte intorno alla Compagnia sin dalla sua origine. 
La decisione papale fu giustificata dalla salvaguardia della pace e dell’unità 
della Chiesa e delle società cristiane. Così, non si può non ritrovare nel testo 
apostolico una sintesi degli argomenti antigesuitici compilati nelle opere 
pombaline:  

 
«(...) fin quasi dal nascere [della Compagnia], pullularono nel suo seno germi 

funesti di discordia e di invidia non solo tra i soci medesimi, ma anche con gli altri 
ordini regolari, col clero secolare, con le accademie, le Università, le Scuole pubbliche di 
Lettere, e perfino con gli stessi Principi, negli Stati dei quali era stata accolta (...). Non 
mancarono numerose e gravissime accuse gravissime contro i soci, nocive alla pace e 
alla tranquillità della Cristiana Repubblica (...). Ogni giorno risuonarono più alti i 
clamori e le lagnanze, e insorsero pericolosissime sedizioni, tumulti, discordie e scandali 
che, rilassando il vincolo della cristiana carità, e quasi rompendolo, fortemente 
infiammarono gli animi dei fedeli alle passioni dei partiti, agli odi, alle inimicizie. Il 
danno e il pericolo giunsero a tal punto, (…)i Nostri carissimi figliuoli in Cristo i Re di 
Francia, di Spagna, di Portogallo, e delle Due Sicilie, sono stati costretti a licenziare ed 
espellere i Soci dai loro Regni, Stati e Province; ritenendo che questo fosse l’estremo 
rimedio contro tanti mali, assolutamente necessario ad impedire che i popoli cristiani, 
nel seno stesso di Santa Madre Chiesa, si insidiassero, provocassero e lacerassero a 
vicenda»40 

 
La soppressione della Compagnia corrispose ad una profonda crisi del 

potere della Chiesa Cattolica. Al culmine dell’Età della Ragione, l’intesa delle 
monarchie cattoliche ottenne dal papa l’eliminazione di uno dei più forti ordini 
della Chiesa Cattolica. La politica degli Stati mirava ad affrancare i regni dalla 
subordinazione alla corte romana, di cui gli Ignaziani erano visti come simbolo. 
Perciò appare condivisibile il pensiero di Paul Hazard che considera che la 
rovina della Compagnia fu il risultato dello spirito del tempo41. Infatti, 

																																																								
39 Cfr. Jean Lacouture, op. cit., p. 475 ; Alexis de Saint Priest, Histoire de la chute des Jésuites au 
XVIIIe siècle (1750-1782), Paris, D’Amyot,1844, p. 113 ; e G. Sacarabelli, La soppressione dei Gesuiti, 
la morte di Clemente XIV e l’elezione di Pio VI, Viareggio, 1993.  
40 Clemente XIV, Breve do santíssimo Padre Clemente XIV pelo qual a Sociedade Chamada de Jesus se 
extingue, e suprime em todo o orbe (21 de Julho de 1773), Edição em Latim e Português, Lisboa, 1773, 
passim.  
41 Cfr. Paul Hazard, European thought in the eighteenth century, New Haven, Yale University Press, 
1954, p. 108; Miguel Baptista Pereira, “Iluminismo e secularização”, in Revista de História das Ideias, 
op. cit., Vol. IV, pp. 439-500.  
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l’abolizione dei Gesuiti rappresentò un passo importante nel processo di 
ridefinizione delle relazioni Chiesa-Stato e di secolarizzazione della società.  

Il Marchese di Pombal, vincendo la lunga battaglia contro la Compagnia, 
pubblicizzò la decisione papale come una vittoria portoghese42. La soppressione 
dell’ordine da parte di Clemente XIV diede al governo pombalino l’opportunità 
di far trionfare la sua propaganda: infatti il breve apostolico veniva ad apporre il 
sigillo papale al suo costante impegno nell’incriminare i Gesuiti43. Il governo 
portoghese celebrò in pompa magna la notizia giunta da Roma. La bolla fu 
divulgata con il sostegno dell’apparato statale e la collaborazione 
dell’episcopato. Non appena il governo venne a conoscenza del breve di 
Clemente XIV, ordinò che fosse cantato in tutte le chiese il Te Deum in 
rendimento di grazie per la decisione papale e che fossero amnistiati tutti i 
prigionieri, e fece illuminare la capitale per tre giorni. Allo stesso tempo Pombal 
inviava una lettera di gratitudine al pontefice. Divulgato in tutto il regno e nei 
domini ultramarini con il patrocinio della Corona, il breve doveva essere letto in 
tutte le chiese e nelle altre tribune del paese. Il governo si preoccupò anche di 
farlo leggere ai Gesuiti che sopravvivevano nelle prigioni statali.44  

Non sorprende che Pombal abbia considerato papa Clemente XIV il «più 
grande pontefice» della storia della Chiesa dai tempi di san Gregorio Magno,45 
dopo aver manifestato la sua convinzione che la sua morte, avvenuta pochi mesi 
dopo aver firmato il breve di estinzione della Compagnia, fosse stato avvelenato 
dai Gesuiti.46 Furono confezionati appositi libelli che diffondevano questa 
accusa: anche da morti, i Gesuiti mantenevano le loro pratiche vendicative. 

 Pombal non ritenne chiusa la sua campagna con l’estinzione dei Gesuiti, 
poiché temeva che quelli tornassero, come «l’erbaccia che torna sempre a 
germogliare».47 Il ministro si rivelò vittima del mito che egli stesso aveva creato, 
poiché pare che pronunciò queste parole: «E nonostante tutto, lei [la Compagnia] 
tornerà ».48 Egli stesso non credeva nella totale efficacia di tutte le azioni messe 
in atto per annientare un organismo diffuso in tutto il mondo che poteva, per 
miracolo, rinascere.  

																																																								
42 Cfr. Collecção dos negócios de Roma, op. cit., Parte 3, p. 15.  
43 Si vedano, e.g., le seguenti: Pastoral do arcebispo de Lacedemonia Dom António Bonifácio Coelho, 
sobre a Bula de Extinção dos Jesuítas, ‘Dominus ac Redemptor’; e Edital para solene acção de graças 
pela total extinção e supressão da Companhia chamada de Jesus, ACL, Manuscritos vermelhos, cód. 
337. 
44 Cfr. Colecção dos Negócios de Roma, op. cit., Parte 3, p. 215 e ss.; e Anedoctas do ministério do 
Marquez de Pombal, op. cit., Tomo II, p. 162.  
45 Cfr. Fortunato de Almeida, História da Igreja, Porto, Portucalense Editora, 1967, Vol. IV, p. 102. 
46 Cfr. Colecção dos Negócios de Roma, op. cit., p. 220. Cfr. “Protesto dirigido a Roma sobre a morte de 
Clemente XIV, envenenado pelos Jesuítas”, BNL, Secção de reservados, cód. 862; “Notícia da 
enfermidade, e mais observações que se fizeram no fim da vida, e depois da morte do Santíssimo Papa 
Clemente XIV de gloriosa memória”, ACL, Manuscritos vermelhos, cód. 706.  
47 Cfr. Collecção dos negócios de Roma, op. cit., Supplemento alla Parte III, p. 9 e ss.  
48 Citato da Luís Gonzaga Jaeger, s.j., E contudo ela voltará!, Separata de Estudos (fas. 62), Porto 
Alegre, 1976, p. 88; v. anche l’APPCJ, pasta 614, doc. 26.  
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Durante e dopo il processo di estinzione dei Gesuiti, Pombal non smise di 
contestare profezie che iniziarono a circolare in Europa, come per esempio, 
quelle di Teresa Poll, suora di Viterbo, e di Bernardina Renzi, contadina 
veggente. Per Poll e Renzi l’ordine prima o poi sarebbe rinato.49 Naturalmente 
Pombal attribuì il diffondersi di queste profezie alla macchina internazionale 
gesuita, che voleva intimidire il papa, come denuncia una antologia di queste 
predizioni riunite per effetti confutatori: «I propagatori di queste profezie erano 
diversi ex-gesuiti che si scrivevano, consigliandosi tra loro che si facesse in 
modo di spargere queste voci...».50 Alla stessa macchina fu attribuita la notizia di 
una ritrattazione di Clemente XIV che all’epoca si diffuse.51 La presunta 
ritrattazione sarebbe stata più «una prova evidente e convincente degli intrighi, 
le cabale e gli stratagemmi e la più chiara conferma di tutti i fatti scandalosi che 
[i Gesuiti] avevano perpetrato in Europa, Asia, America e finanche in Africa », 
rendendo testimonianza dell’«ostinazione degli estinti Gesuiti sotto le ceneri 
della loro rovina ».52  

Ancora una volta il mito manifesta qui la sua forza. Nonostante la sua 
soppressione, la Compagnia è la fenice rinata, la testa dell’idra che torna a 
crescere. Il mito antigesuita imponeva una sorveglianza permanente.  
 

  
 

 

 

 

 

																																																								
49 Cfr. “Profecias de Bernardina Plenzi que previa a Restauração da Companhia de Jesus”, BNL, Secção 
de reservados, cód. 8834, ff. 277-282.   
50 “Profecias, inventadas a favor dos Jesuítas”, ANTT, Manuscritos da livraria, cód. 1175, f. 2. La 
campagna antigesuitica di questo periodo che diceva essere guidata dai lumi della ragione fece ricorso 
alla diffusione di profezie di segno contrario, il cui contenuto annunciava la caduta in disgrazia dei 
Gesuiti. V. g.: “Prophétie de Saint Hildegarde, abbesse du Mont Sto Robert (...) appliquée aux Jesuítes 
depuis Evêque d’Albarrazin et de Balbasto” e “Prophétie de George de Bonsuel, Archevêque de Dublin 
en Irlande, em 1558”; in Giusta idea che si del concepire de’ Gesuiti, e i lor veri caratteri, Lugano, 
1760. Questo, come altri opuscoli antigesuiti, appare con l’indicazione che l’edizione è fatta «a spese 
della Compagnia»; e di Nostradamus, “Profecias que dizem respeito aos Jesuítas e aos Sebastianistas”, 
ACL, Manuscristos vermelhos, cód. 706.  
51 Cfr. A. I. Gomez Ferreyra, La discutida ‘Retractatión’ de Clemente XIV, Córdoba, 1974.  
52 “Retractação feita pelo santíssimo Padre Clemente XIV pela própria mão e entregue ao seu confessor 
extraordinário (...)”, BNL, Secção de reservados, cód. 371, Preludio, non paginato. Ancora nel 1774, 
Pombal si preoccupò di far pubblicare dalla Régia Oficina Tipográfica una confutazione della lettera 
scritta in difesa di Malagrida all’inizio del decennio anteriore da un vescovo d’Oriente, suo confrate: 
Resposta e reflexões à carta, que D. Clemente José Colaço Leitão, Bispo de Cochim, escreveu a D. 
Salvador dos Reis, Arcebispo de Cranganor, sobre a sentença que a Inquisição de Lisboa proferiu em 
20 de Setembro de 1761 contra o herege e heresiarca Gabriel Malagrida, todos três sócios da extincta 
Sociedade Jesuítica, Lisboa, 1774.  
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Um	mês	na	Lisboa	de	1669	com	Cosme	de	Médici,	
um	“peregrino	instruído”	

	

José	Manuel	Garcia	
(Gabinete	de	Estudos	Olisiponenses)	

	

D. Manuel Caetano de Sousa (1658-1734) escreveu antes de 1716 uma obra 
intitulada Peregrino Instruído. Modo com q se deve informar todo o sujeito, q 
fizer giro, pela Europa, e mais partes do Mundo, no qual se acrescentava que se 
trata de um trabalho Mandado fazer na Occazião. q S. Mages.de o Sr. Rey D. 
João o quinto esteve para hir incógnito, ver as Cortes Estrangeiras1. Por estas 
indicações verifica-se que D. João V (1689-1750), depois de ter ascendido ao 
trono português a 9 de dezembro de 1706, ambicionou fazer uma viagem pela 
Europa. Se ele acabou por ser dissuadido de a fazer o mesmo não aconteceu a 
um verdadeiro “peregrino instruído”, viajante inveterado que em parte foi seu 
contemporâneo: o florentino Cosme de Médici (Cosimo di Ferdinando II de’ 
Medici, 14 de agosto de 1642-31 de outubro de 1723), que a partir de 23 de maio 
de 1670 se tornou grão-duque da Toscana como Cosme III (Cosimo III). Esta 
personalidade realizou uma grande viagem pela Europa durante a qual passou 
por Portugal entre 9 de janeiro de 1669, quando chegou Campo Maior, e 1 de 
março desse ano, quando partiu de Caminha rumo a Santiago de Compostela. 
Mais de metade desses cinquenta e um dias foram por ele passados a peregrinar 

																																																								
1 Sobre esta obra verificar nomeadamente Ana Isabel Buesco, «”O Peregrino Instruído”. Em torno de 
um projecto de viagem setecentista». Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 2, Lisboa. 
1988, p. 27-58.	
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por Lisboa entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro de 16692. Graças a essa viagem 
podemos conhecer aspetos do maior interesse de Portugal e em particular da sua 
capital, os quais vamos focar de seguida, depois de algumas breves 
considerações para apontar aspetos que consideramos interessantes e pouco 
conhecidos para enquadrar esse momento de grande significado no âmbito das 
intensas e seculares relações luso-italianas. 

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
Cosme de Medici pintado em Londres em 1669 por Samuel Cooper  
(Florença, Galleria degli Uffizi) 

	

	

																																																								
2 De entre trabalhos gerais sobre Cosme e a sua viagem a Portugal podemos realçar os de: António 
Portugal de Faria, Portugal e Itália, Leorne, 1901, p. 25-99; Franck Lafage, Côme III de Médicis: 
Grand-Duc de Toscane: un règne dans l'ombre de l'histoire (1670-1723), Paris, 2015; Cristina 
Marchisio, «Il principe assaggiatore. Cosimo de’ Medici in Spagna e Portogallo», Giornale storico della 
letteratura italiana, CLXXXIV (607), Turim, 2007, p. 368-388; Carmen M. Radulet, “Cósimo III 
Medici and the Portuguese Restoration. A voyage to Portugal in 1668-1669», E-Journal Of Portuguese 
History, 1 (2), Porto, Universidade do Porto; Providence: Brown University[http://tinyurl.com/nwyp3y]; 
Ángel Sánchez Rivero and Angela Mariutti de Sánchez Rivero, Viaje de Cosme de Médicis por España 
y Portugal (1668-1669), Madrid, [1933]; Paolo Caucci von Saucken, El viaje del Príncipe Cosimo Dei 
Medici por España y Portugal, Santiago de Compostela, 2004; Jorge Estrelo, Viagem de Cosme III de 
Médicis em Portugal no ano de 1669, Lisboa, 2013; Vítor Serrão, «Portugal y las artes de la guerra», in 
El viaje a Compostela de Cosme III de Médicis, edição de Marcelina Calvo Domínguez, Santiago de 
Compostela, 2004, p. 540-551. 
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Aspetos das relações entre os Médici e Portugal 
A presença de Cosme em Portugal em 1669 contribuiu para reavivar as 

antigas ligações entre Portugal e Florença, de que um dos casos menos 
conhecidos ocorreu em 1569 quando então se efetuou uma missão a Portugal 
enviada por Cosme I de Médici (1519-1574), a qual foi dirigida por Bernardo 
Neri e foi levada a cabo depois de aquele governante ter recebido o título de 
primeiro grão-duque da Toscana a 27 de agosto de 1569. Essa missão revestia-se 
de propósitos culturais, pois visava obter informações sobre o Oriente e outras 
questões científicas. Uma das pessoas então contactadas por Bernardo Neri em 
Portugal foi o famoso aventureiro e escritor Fernão Mendes Pinto, o qual a 15 de 
março de 1571 lhe escreveu uma carta, na sequência de um encontro que haviam 
tido3. Na referida carta resumiam-se informações sobre terras que Fernão 
Mendes Pinto havia conhecido na Ásia e ele comunicava-lhe a esperança de o 
grão-duque poder patrocinar a edição do livro que então estava a escrever: a 
Peregrinação. Infelizmente tal não aconteceu, porque o livro ainda não estava 
pronto em 1574 quando Cosme I morreu. Cem anos depois da missão que este 
enviou a Portugal foi um seu descendente que em 1669 aí veio em pessoa. 

Nesta rápida evocação de aspetos que ligam a história dos Médici e 
Portugal consideramos relevante apontar a circunstância de ter sido quando 
entre 1434 e 1464 essa família começou a ter proeminência no governo de 
Florença, com Cosimo di Giovanni de’ Medici, dito “O Velho”, que em Portugal 
se viveu o periodo decisivo do arranque dos Descobrimentos promovidos pelo 
infante D. Henrique. Com efeito foi precisamente em 1434 que este conseguiu 
que Gil Eanes passasse o cabo Bojador, feito que marcou o início dos 
Descobrimentos, os quais foram dirigidos pelo infante até à data da sua morte 
em 1460. 

Ainda relacionado com a Expansão Portuguesa é também signficativo e 
pouco conhecido que Alexandre de Médici (Alessandro di Lorenzo de’ Medici), 
dito “O Mouro” (1510-1537), que entre 1532 e 1537 foi o primeiro duque de 
Florença, adoptou como divisa a famosa gravura de Dürer com a representação 
do rinoceronte indiano que foi oferecido por Afonso de Albuqueruque a D. 
Manuel e chegou a Lisboa em 1515. Tal animal causou grande sensação na 
Europa sedno um dos melhores exemplos do exotimo resultante dos 
Descobrimentos. A Alexandre sucedeu o acima mencionado Cosme I de Médici 

 

 

	

	
																																																								
3 Esta carta foi publicada por Rebecca Catz, com a colaboração de Francis M. Rogers, em Cartas de 
Fernão Mendes Pinto e outros documentos, Lisboa, Editorial Presença; Biblioteca Nacional de Lisboa, 
1983. 
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Divisa de Alexandre de Médici onde se reproduz a gravura de Dürer que representa o rinoceronte 
enviado a D. Manuel em 1515 

 

A viagem do Cosme de Médici que aqui abordamos iniciou-se em 
Florença a 18 de setembro de 1668 e passou por Espanha, Portugal, Inglaterra, 
Holanda, Bélgica e França tendo acabando em Florença a 1 de novembro de 
1669. Esta longa jornada foi feita com o propósito do então futuro grão-duque 
adquirir experiência governativa através de contactos proveitosos com cortes 
europeias, embora em parte tenha também sido levada a cabo para se distanciar 
da sua mulher Margarida Luísa de Orleãs, prima de Luís XIV, com a qual estava 
incompatibilizado. Esperava-se que o afastamento por algum tempo permitisse 
uma reconciliação, a qual acabaria por não se verificar.  

A visita de Cosme a Portugal foi particularmente importante porque em 
Florença havia interesse em avaliar a situação deste país e perceber a forma 
como entre 1640 e 1668 ele conseguira acabar com o domínio da dinastia 
filipina, sendo então recente a paz estabelecida entre Portugal e Espanha, pois 
datava de 13 de fevereiro de 1668. A coroa portuguesa também acabara de 
passar por um grave conflito interno quando a 23 de novembro de 1667 o infante 
D. Pedro afastou o seu irmão D. Afonso VI do trono, casando de seguida com D. 
Maria Francisca Isabel de Saboia, que havia sido sua cunhada4. O príncipe 
regente D. Pedro só se tornou rei	 oficialmente	 a	 12	 de	 setembro	 de	 1683	

																																																								
4 Para lá das obras gerais deste reinado verifica-se ser de grande utilidade para o presente estudo o 
trabalho de Joana Leandro Pinheiro de Almeida Troni, A casa real portuguesa ao tempo de D. Pedro II: 
1668-1706, Lisboa, Tese de doutoramento, 2012. 
 (http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/10712/1/ulsd067734_td_Joana_Troni.pdf) . 
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como	D.	 Pedro	 II,	 na	 sequência	 da	morte	 então	 ocorrida	 de	 D.	 Afonso	 VI,	
mas	 por	 comodidade	 da	 sua	 mais	 fácil	 identificação	 referimo‐lo	 como	 D.	
Pedro	II	nas	alusões	que	de	seguida	lhe	fazemos.	

	

Fontes para a história da viagem de Cosme a Portugal 
Na sua viagem Cosme, então com vinte e seis anos, começou por ser 

acompanhado de uma comitiva constituída por vinte e sete pessoas, mas estas 
vieram a aumentar tendo ascendido às trinta e nove. Entre aqueles que a 
compunham destacavam-se o conde Lorenzo Magalotti (1637-1712), diplomata 
e escritor de grande mérito que escreveu o diário com a relação oficial da 
viagem, e figuras que também a descreveram, como foi o caso de Giovanni 
Battista Gornia (1633-1684), o seu médico, e o marquês Filippo Corsini (1647-
1706), cujo diário pessoal se intitula: Memorie del viaggio fatto in Spagna, 
Portogallo, Inghilterra, Olanda e Francia dal Serenissimo Principe Cosimo di 
Toscana raccolte dal Marchese Filippo Corsini. Há ainda outros trabalhos e 
cartas sobre a viagem, mas é com base nas referidas fontes que iremos seguir as 
peregrinações por Lisboa desse homem tão devoto que era Cosme de Médici, o 
qual percorreu a maior parte das igrejas e conventos da cidade. Ainda assim não 
podemos deixar de realçar que será do maior interesse proceder a uma adequada 
edição crítica desses textos, acompanhada da sua boa tradução portuguesa 
acompanhada de aprofundadas e esclarecedoras notas sobre as imensas e 
preciosas informações aí fornecidas, as quais têm sido pouco aproveitadas pela 
historiografia contemporânea5. 

Uma outra pessoa que se destacou na comitiva de Cosme foi o jovem 
artista Pier Maria Baldi (1648-1686) que foi encarregado de proceder a uma 
exaustiva reportagem iconográfica com as vistas das povoações por onde 
passou, a qual se materializou em muitas dezenas de desenhos aguarelados que 
se encontram na Biblioteca Medicea Laurenziana de Florença numa Relazione 
ufficiale del viaggio di Cosimo III dei Medici com a cota Fondo Mediceo 
Palatino, Codice 123. Aí se reúnem desenhos a sépia feitos a partir dos esboços 
das vistas tiradas em 1669 e que eram destinados a acompanhar o texto escrito 
por Magalotti. Estamos perante um precioso complemento visual das narrativas 
que foram escritas a registar o que de mais importante se passou na viagem. 

De entre os seus trinta e quatro desenhos de povoações de Portugal por 
onde Baldi passou, podemos destacar os da capital portuguesa, a qual foi 
apresentada numa vista geral e duas particulares, sendo uma de Alcântara e outra 
do mosteiro dos Jerónimos, com a foz do Tejo. 

																																																								
5 Enquanto tal trabalho não é feito seguimos os textos publicados em italiano por Ángel Sánchez Rivero 
e Angela Mariutti de Sánchez Rivero em Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-
1669), Madrid, [1933], p. 264-309, tendo em conta a tradução portuguesa publicada por A. G. da Rocha 
Madahil, «Viagem de Cosme de Médicis a Lisboa, em 1669», Revista Municipal, Lisboa, n. 11/12, 
1942, p. 55-66; n. 13/14, 1942, p. 45-58; n. 16, 1943, p. 43-53. De notar que apesar de se tratar de um 
meritório trabalho de divulgação ele nem sempre é muito preciso. 
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De realçar o rigor das referidas vistas, ainda que pontualmente se possam 
observar deformações, talvez por falta de espaço para o registo completo, como 
se pode observar por exemplo na colocação do forte de Remolares (no Cais 
Sodré) junto do Palácio Corte Real, quando deveria estar um pouco mais 
afastado para ocidente. 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pormenor da zona entre a Ribeira das Naus e São Paulo na vista de Lisboa de Pier Maria Baldi 
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Perante os desenhos de Lisboa feitos por Pier Maria Baldi é de recordar 
que poucos anos antes, por ocasião do casamento de D. Catarina de Bragança 
com Carlos II de Inglaterra em 1662, Dirk Stoop editou um conjunto de onze 
gravuras com excelentes representações da cidade, as quais a propagandeavam 
bem, tal como ao evento em causa6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
Vista de Lisboa durante o embarque de D. Catarina para Inglaterra numa gravura de 1662 por Dirk 
Stoop. 

	

Ainda no contexto de referências a viagens que nos deixaram excelentes 
levantamentos iconográficos assinalamos ainda um outro caso pouco conhecido 
de uma missão diplomática inglesa dirigida em 1825-1826 por Charles Stuart 
que foi destinada a intermediar as negociações que conduziram ao 
reconhecimento por Portugal da independência do Brasil. Nessa embaixada 
estava integrado Charles Landseer, um artista de grande talento que então traçou 
desenhos e aguarelas com panoramas de terras e gentes de Portugal e do Brasil 
por onde passou7. 
	
	

																																																								
6 José Manuel Garcia, Lisboa do século XVII “a mais deliciosa terra do Mundo”: imagens e textos nos 
quatrocentos anos do nascimento do padre António Viera, Lisboa, Gabinete de Estudos Olisiponenses / 
Câmara Municipal de Lisboa, 2008, onde também se fazem considerações sobre a viagem de Cosme e 
os desenhos de Baldi.  
7	Cf.	a	amostragem	de	tais	 trabalhos	em	Charles	Landseer:	desenhos	e	aguarelas	de	Portugal	e	do	
Brasil,	1825‐1826,	Cascais,	2012.	
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Cosme	de	Médici	em	Lisboa	
Perante a riqueza das informações recolhidas sobre Lisboa durante a viagem de 
Cosme vamos apenas abordar de forma muito sintética alguns dos seus tópicos, 
de entre os que se podem considerar mais importantes sobre o que foi o seu dia-
a-dia no mês que passou na cidade. Iremos assim apontar no tempo e no espaço 
os seus itinerários e vivências que foram descritos com um rigor que não foi 
alcançado por mais nenhuma das antigas e numerosas embaixada italianas 
enviadas a Lisboa.  

As horas e os dias são referidos tal como foram registados nas fontes 
acima citadas, tendo procurado identificar e situar o mais corretamente que 
pudemos os principais locais visitados e pessoas contactadas, o que nem sempre 
se revelou uma tarefa fácil, face às referências por vezes muito sumárias e pouco 
claras ou até difíceis de interpretar que foram expressas, sendo de apontar a 
existência de incorreções. Advertimos ainda que devido à brevidade deste estudo 
não podemos procedemos a um levantamento exaustivo de todas as numerosas 
situações e pessoas mencionadas nos contactos de Cosme, nomeadamente de 
italianos que estavam em Lisboa e com quem esteve, como foi por exemplo o 
caso de D. Marco Bani, secretário do Cardeal Orsini. 

  
1.º dia - 20 de janeiro  
Cosme deixou o Montijo (na altura denominada Aldeia Galega) em dois 

bergantins a remos tendo chegado a Lisboa pelas 10 horas. De seguida foi 
alojar-se numa habitação perto do rio Tejo que se situava no início da atual Rua 
das Janelas Verdes, a qual seguia na direção de Alcântara. Tal moradia 
corresponderá ao palácio do visconde de Asseca, como nos foi sugerido por 
Helder Carita. O primeiro Visconde da Asseca foi Martim Correia de Sá e 
Benevides Velasco (1639-1678), filho de Salvador Correia de Sá. Essa casa foi 
alugada pelos negociantes florentinos estabelecidos na capital portuguesa 
chamados Filippo di Sangallo e Giovan Francesco Poltri. Este último manteve 
relações com Cosme, chegando mesmo a conceber o projeto de criar uma 
companhia de comércio luso-florentina para as Índias ocidentais e orientais. Daí 
o sentido de alguns dos contactos que então Cosme fez em Lisboa8.  

A casa onde Cosme ficou em Lisboa já desapareceu, mas para ser 
referenciada é de apontar que tinha a ocidente o convento de Santo Alberto, 
conhecido por Albertas, o qual havia sido fundado em 1585 e pertencia à Ordem 
das Carmelitas Descalças, o qual em parte foi integrado no atual Museu 
Nacional de Arte Antiga. À sua frente o palácio tinha o convento de Nossa 
Senhora dos Remédios, também da Ordem dos Carmelitas Descalços e que ficou 
conhecido por convento dos Marianos, o qual ainda subsiste na Rua das Janelas 
Verdes, 2, sendo ambos bem visíveis na gande vista de Lisboa em azulejos de 
cerca de 1699. 
																																																								
8 Nunziatella Alessandrini e Antonella Viola, «Genovesi e fiorentini in Portogallo: reti commerciali e 
strategie politico-diplomatiche (1650-1700)», Mediterranea - ricerche storiche, 28, 2013, p. 295-332. 
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Palácio do Visconde da Asseca onde terá ficado Cosme de Médici em 1669 no primeiro plano de 
um detalhe da vista de Lisboa em azulejos de cerca de 1699 do Museu Nacional do Azulejo. Por 
detrás tem a representação do convento de Nossa Senhora dos Remédios, da Ordem dos 
Carmelitas Descalços.   

 
 

Foi neste local que o príncipe recebeu algumas personalidades, tendo 
começado logo nesse dia por falar com alguns italianos que estavam na cidade. 
Entre tais homens encontrava-se um engenheiro cujo nome foi grafado quer 
como Antoniani, quer como Antoniacci, o qual havia servido durante a guerra da 
Restauração e mostrou planos de algumas fortificações na fronteira portuguesa.  

	
2.º dia - 21 de janeiro 
Cosme recebeu D. Pedro de Almeida, então vedor de D. Pedro II, para 

combinar uma receção que o rei lhe queria fazer. Nesse dia o barão de Batteville 
(Charles Watteville de Joux, 1605-1670), novo embaixador de Espanha em 
Lisboa, mas que ainda não fora apresentado oficialmente, tentou ser recebido 
por Cosme, mas este não o consentiu.  

O florentino passou parte do dia, que estava chuvoso, com o acima 
mencionado engenheiro italiano a ver plantas de batalhas e fortificações. 

 
3.º dia - 22 de janeiro 
Cosme foi ouvir missa à igreja que lhe ficava vizinha (“vicina Chiesa”) do 

já mencionado convento das Albertas. Após a refeição ele falou longamente com 
três frades capuchinhos italianos que haviam estado a evangelizar o Congo. 
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Depois de estes terem saído recebeu pela primeira vez o já então muito famoso 
padre jesuíta António Vieira (1608-1697), com o qual se veio a reunir mais 
vezes em Lisboa e no futuro iria manter estreitas relações, quer pessoais quer 
epistolares9. O príncipe ainda recebeu o padre jesuíta Inácio Mascarenhas. 

O apreço de Cosme pelos jesuítas levou a que tivesse frequentado 
repetidamente as suas instalações em Lisboa e depois tivesse mandado fazer um 
dos componentes mais aparatosos do túmulo de São Francisco Xavier em Goa. 
Com efeito, segundo Teresa Vale: o Procurador-Geral da Província de Goa, o 
Padre Francisco Sarmento, havia ofertado um objeto que agradou 
particularmente ao grão-duque: um pequeno coxim no qual S. Francisco Xavier 
descansara a sua cabeça durante alguns anos. Assim, no mês de setembro de 
1698, chegou a Goa o monumento e também Placido Francesco Ramponi, artista 
enviado para coordenar e supervisionar a montagem e assentamento do mesmo. 
Em novembro já o monumento se encontrava instalado na capela do santo na 
igreja do Bom Jesus, passando a funcionar como um monumental e aparatoso 
embasamento - integrando o altar - para a arca feral de prata previamente 
existente, a qual foi colocada rematando o conjunto.  
A obra florentina consiste no que podemos considerar o embasamento (que 
integra o altar) e ostenta nas suas quatro faces outros tantos relevos brônzeos 
figurando cenas da vida do santo.10 

 
4.º dia - 23 de janeiro 
Cosme encontrou-se com Robert Southwell (1635-1702), então 

embaixador da Inglaterra em Lisboa, no claustro do mosteiro de São Bento da 
Saúde, da Ordem de São Bento, o qual ficava no espaço que corresponde 
atualmente à Assembleia da República e então ainda estava em obras. 

De seguida o príncipe foi até à Rua Nova dos Mercadores, a qual ficava 
na zona correspondendo aproximadamente à atual Rua do Comércio, na Baixa 
Pombalina, aí tendo comido em casa de um cidadão português de onde assistiu à 
realização, debaixo de chuva, de uma aparatosa procissão solene feita em ação 
de graças pelo bom parto da rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboia. Este 
viria a ocorrer na noite de 6 de janeiro de 1669, dele nascendo a infanta D. 
Isabel Luísa Josefa. Cosme não conseguiu encontrar-se com a rainha, apesar de 
o ter tentado. Depois de ter assistido à procissão Cosme foi à Sé, onde ainda se 
alimentavam dois corvos em memória daqueles que no século XII haviam 
acompanhado o corpo de São Vicente. O edifício não foi muito apreciado por 
ser considerado “di struttura gotica” (quando na realidade era românico) e 
escuro. Nessa altura ele também passou pela vizinha e pequena igreja de Santo 

																																																								
9 Sobre as relações com este jesuíta cf. Aníbal Pinto de Castro, «O Padre António Vieira e Cosme III de 
Médicis», Revista de História Literária de Portugal, 1, Coimbra, 1962, p. 158-190; Aníbal Pinto de 
Castro, «Correspondentes portugueses de Cosme III de Médicis - nótula sobre a actividade literária de 
Seiscentos em Portugal», Revista de História Literária de Portugal, 2, Coimbra, 1964, p. 231-287. 
10	«SÃO	FRANCISCO	XAVIER,	Túmulo»	consultável	em:	
http://www.fcsh.unl.pt/cham/eve/content.php?printconceito=758		
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António, que era muito concorrida e onde havia uma imagem muito antiga do 
santo que nascera naquele local. 

 
5.º dia - 24 de janeiro  
Cosme foi à igreja de Nossa Senhora do Loreto dos italianos, no 

Chiado, então em obras. Depois de ele ter comido foi até São Roque, que era 
a casa professa da Companhia de Jesus, correspondendo à atual Misericórdia 
desde o tempo do marquês de Pombal, a qual se situa no Largo Trindade 
Coelho. De seguida o príncipe foi até ao noviciado da mesma Companhia da 
evocação de Nossa Senhora da Assunção, mas que ficou conhecido por 
Noviciado da Cotovia, o qual foi extinto pelo marquês de Pombal nele 
estando atualmente o Museu Nacional de História Natural e da Ciência 
da Universidade de Lisboa, na Rua da Escola Politécnica, 58-60. Aí o 
príncipe foi recebido pelo influente padre Manuel Fernandes, que era o 
confessor do rei. Cosme voltou ainda a receber o padre António Vieira. 

 
6.º dia - 25 de janeiro 
Cosme foi ouvir missa à igreja do colégio de Santo Antão-o-Novo, que 

pertencia aos jesuítas e corresponde ao atual Hospital de São José desde o tempo 
do marquês de Pombal. Aí foi saudado pelo padre António Vieira e pelo reitor, 
tendo também falado longamente e com entusiasmo com o padre Jerónimo 
Lobo, que tivera uma larga experiência na Etiópia e na Índia. Pelas 5 horas da 
tarde o príncipe foi visitar D. Pedro II no palácio que habitava junto ao Tejo e 
ficou conhecido por “Palácio Corte Real”, o qual tinha sido mandado construir 
em 1585 por Cristóvão de Moura, marquês de Castelo Rodrigo, o qual se situava 
até ao terramoto de 1755 a ocidente da Ribeira das Naus.  

Cosme desceu da liteira onde ia para entrar no palácio por uma pequena 
porta secreta sendo de seguida conduzido até à sala das receções, onde o 
encontro com o rei foi muito cerimonioso, mas breve. Nessa altura estavam ali 
perto de trinta dos mais importantes fidalgos do reino. 

 

7.º dia - 26 de janeiro 

Cosme foi ouvir missa à igreja do convento de Nossa Senhora da Penha 
de França, da Ordem de Santo Agostinho, em que havia então vinte frades e uma 
imagem muito venerada. No regresso ele foi ainda ao grande convento de Nossa 
Senhora da Graça (erradamente registado como Mercês), da mesma ordem 
religiosa, que então tinha cento e trinta frades, nele tendo visto algumas obras 
dignas de atenção. 

Depois de comer o príncipe foi à igreja paroquial de São Paulo, a qual se 
situou até ao terramoto de 1755 onde está atualmente a Praça de São Paulo, e daí 
seguiu até à igreja do mosteiro do Santíssimo Sacramento, da Ordem de São 
Paulo Primeiro Eremita, conhecida por Ordem dos Eremitas de São Paulo da 
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Serra de Ossa ou apenas por Paulistas, num local que se situa na Calçada do 
Combro, 82ª - 96. Depois ele foi ao grande convento da Santíssima Trindade, da 
Ordem da Santíssima Trindade para a Redenção de Cativos, situado na zona 
envolvente da atual Cervejaria da Trindade, no qual se encontravam alguns 
fidalgos retirados. A sua grande igreja estava por concluir e na sua livraria ele 
ouviu música.  

 
8.º dia - 27 de janeiro 
Cosme	 foi	 ao	 recente	 Hospício	 da	 Nossa	 Senhora	 da	 Divina	

Providência,	 conhecido	 por	 convento	 dos	 Caetanos,	 o	 qual	 pertencia	 aos	
Clérigos	 Regulares	 Teatinos,	 também	 chamados	 teatinos	 italianos,	 que	 se	
situava	na	atual	Rua	João	Pereira	da	Rosa,	1‐5,	onde	se	encontra	atualmente	
a	 Escola	 de	 Música	 do	 Conservatório	 Nacional,	 no	 Bairro	 Alto.	 Depois	 de	
comer	 ele	 foi	 assistir	 na	 casa	 de	 Octávio	 Ximenes	 a	 mais	 uma	 aparatosa	
procissão,	desta	vez	entre	a	igreja	da	Trindade	e	a	dos	Teatinos.	

 
9.º dia - 28 de janeiro 

Cosme foi até ao palácio real de Alcântara, que ficava no atual Largo do 
Calvário, que então foi considerado pouco interessante, no qual apenas se 
destacava a boa vista sobre o rio. De seguida o príncipe foi até ao mosteiro da 
Nossa Senhora da Quietação, conhecido por das Flamengas, da Ordem dos 
Frades Menores, franciscanas que também eram conhecidas por capuchas, o 
qual ficava na atual Rua Primeiro de Maio, 20-22. Aí havia umas trintas monjas 
entre as quais D. Maria da Cruz, que ele foi visitar por ser irmã do duque de 
Medina Sidónia. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Vista	de	Alcântara	em	1669	por	Pier	Maria	Baldi,	desenho	aguarelado,	Florença,	Biblioteca	
Laurenciana,	Med.	Pal.123	
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Cosme foi depois visitar a igreja e convento de Corpus Christi da Ordem 
dos Carmelitas Descalços, na zona da atual Rua da Vitória, 1-15, na Baixa, o 
qual fora criado por D. Luisa de Gusmão e onde esteve depositado o seu corpo. 
De seguida ele passou pelo mosteiro de São Domingos de Lisboa, da Ordem dos 
Pregadores (dominicanos), no Rossio e daí seguiu até ao Castelo de São Jorge, 
onde estavam aquartelados dois regimentos, um dos quais era o “Terço da 
armada”. 

 
10.º dia - 29 de janeiro  
Cosme passou a manhã em casa a falar com o padre António Vieira e 

depois de comer foi ao convento de São Francisco da Cidade, da Ordem dos 
Frades Menores (franciscanos), no atual Largo da Academia Nacional de Belas-
Artes, ao qual não foi dado grande relevo, apesar de ser um dos maiores de 
Lisboa.  

Nessa noite Cosme esteve em Belém a divertir-se com a pesca ao candeio. 
 
11.º dia - 30 de Janeiro  
Cosme foi à igreja do mosteiro de São Vicente de Fora, da Ordem dos 

Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, onde estava sepultado o corpo de D. 
João IV, e depois da refeição limitou-se a ir ao teatro. 
 

12.º dia - 31 de janeiro 
Cosme voltou ao mosteiro de São Bento da Saúde, em cujo claustro se 

encontrou com Antonio Barléu (filho do famoso Caspar Barlaeus) embaixador 
das Províncias Unidas (Holanda) Ao regressar a casa o príncipe encontrou-se de 
novo com o padre António Vieira e depois do comer foi até Xabregas ao 
convento de Santa Maria de Jesus, ou convento de São Francisco de Xabregas, 
da Ordem dos Frades Menores, na Rua de Xabregas, 48-58, o qual ficava perto 
de um palácio que havia sido começado por D. João III e era então dos condes 
de Unhão.  

Quando ele regressou a casa encontrou o guarda-roupa de D. Pedro II que 
lhe trouxera um valioso presente do rei constituído por quatro enormes tapetes 
persas e um baú de madrepérola com preciosidades orientais exóticas. 
 

13.º dia - 1 de fevereiro 
Cosme foi à igreja de São Roque ouvir missa e de seguida foi visitar as 

igrejas dos conventos de Nossa Senhora do Carmo, da Ordem do Carmo, no 
Largo do Carmo, 28-30 e depois foi às grades dos “Capuccini” da Esperança, o 
que indica que foi ao convento de Nossa Senhora dos Anjos da Porcíuncula, de 
Capuchos Franceses ou Barbadinhos Franceses, na Rua da Esperança, 49-58, 
que então estava junto ao rio. 

 De seguida o príncipe voltou ao colégio de Santo Antão-o-Novo, onde 
teve um longo encontro com o poderoso primeiro duque de Cadaval, que era D. 
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Nuno Álvares Pereira de Melo (1638-1727), além de ter falado com outras 
pessoas ilustres. É de realçar os extremos cuidados com as cortesias que então se 
verificaram, bem como a atenção prestada às formas de tratamento, o que, aliás, 
foi uma preocupação constante e de destaque durante toda a visita do príncipe. 

Durante a noite Cosme esteve com o padre teatino Antonio Ardizzone 
Spinola (1609-1697), que lhe levou a ver a relíquia da famosa barba de D. João 
de Castro.  

 
14.º dia - 2 de fevereiro 
Cosme começou por ficar em casa, onde foi visitado pelo doutor João 

Velho Barreto, que foi desembargador do paço e chanceler-mor do reino, que 
viera do Brasil e era das relações dos Cavalcanti. Depois de ter comido ele foi de 
novo ao vizinho convento das Albertas, como se verifica pela referência de 
Magalotti a que “dopo desinare stette S. A. alle grate delle carmelitanne scalze 
contugue alla Casa”, que traduzimos “depois de jantar esteve sua alteza nas 
grades do mosteiro das carmelitas descalças, contígua à casa”. 

O príncipe foi ainda ouvir música ao mosteiro de Santa Clara, de monjas 
franciscanas, o qual despareceu com o terramoto de 1755 e ficava no local onde 
estão as Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado do Exército no Campo de 
Santa Clara, 33. 

 
15.º dia - 3 de fevereiro 
Cosme começou por receber pessoas das relações do embaixador de 

França e de seguida dirigiu-se aos jardins e palácio do conde de Castelo Melhor, 
que se encontrava numa zona entre o lado oriental da Avenida da Liberdade, a 
Rua das Portas de Santo Antão e a Rua dos Condes. 

Depois de comer em São Roque o príncipe esteve aí a conversar durante 
muito tempo com o marquês de Fontes, D. Francisco de Sá e Meneses, que foi 
erradamente identificado como conde de Fontes, o qual se apresentava como 
camareiro-mor do rei, o que era um assunto então em discussão. 

O príncipe foi ainda ouvir cantar as freiras do mosteiro de Nossa Senhora 
da Esperança da Ordem dos Frades Menores (franciscanas), que ficava no local 
onde atualmente está o Quartel do Regimento de Sapadores de Bombeiros de 
Lisboa, na Avenida D. Carlos I, 87-97. 

 
16.º dia - 4 de fevereiro 
Logo pela manhã Cosme foi visitar o mosteiro de Santa Maria de Belém, 

da Ordem de São Jerónimo, conhecido apenas por mosteiro dos Jerónimos e que 
fica na atual Praça do Império. Tal edifício foi considerado magnífico, tendo ali 
admirado entre muitos pontos que motivaram admiração os claustros, a chamada 
Custódia de Belém e uma sala com os retratos dos reis de Portugal até D. João 
IV. De seguida ele foi ao vizinho palácio do conde de São Lourenço, também 
conhecido por Quinta da Praia, onde atualmente está o Centro Cultural de 
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Belém. Depois de comer em casa de Octávio Ximenes o príncipe foi ao humilde 
convento de São José de Ribamar em Algés, que pertencia à Ordem dos Frades 
Menores da Província da Arrábida, ditos capuchos da Arrábida ou frades arrábidos. 

No regresso a Lisboa Cosme ainda visitou em Pedrouços o convento de 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, de dominicanas irlandesas, na atual Rua 
Bartolomeu Dias, 53-55, e de seguida foi a Alcântara à Igreja do convento do 
Sacramento, também de dominicanas, o qual ficava na atual Rua do Sacramento, 51. 
 

17.º dia - 5 de fevereiro 
Cosme começou por ir à vizinha igreja do convento de São João de Deus 

da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, que ficava na atual Rua Presidente 
Arriaga, 9-17. Depois de comer ele partiu para Odivelas, onde foi visitar o 
famoso mosteiro de São Dinis, da Ordem de Cister, o qual teria então seiscentas 
mulheres e jovens, das quais duzentas eram freiras que se notabilizavam quer 
pelas suas liberdades quer pelas joias que ostentavam. O príncipe admirou 
também o túmulo de D. Dinis que ali se encontrava e ouviu música. 

 
18.º dia - 6 de fevereiro 
Devido à chuva neste dia as atividades de Cosme limitaram-se a uma ida 

ao teatro depois de comer. 
 
19.º dia - 7 de fevereiro 
Cosme voltou a São Roque para aí se encontrar com o influente terceiro 

conde do Prado, D. Francisco de Sousa (1610-1674), tendo de seguida ficado a 
falar com os jesuítas. Depois de comer o príncipe foi até à zona de Benfica 
visitar o jardim e palácio de D. João de Mascarenhas (1633-1681), segundo 
conde da Torre, que em 1670 foi feito primeiro marquês de Fronteira, nome pelo 
qual ficou conhecido o palácio que então ali havia e ainda estava em construção. 
É possível que já então tenha visto a representação em azulejo de batalhas da 
Restauração aí existentes e nas quais aquele conde se distinguira, pois na visita 
há referência à decoração de azulejos “figurate, rappresentanti diverse historie”. 
Susana Varela Flor admitiu poder ser neste contexto que Cosme encomendou ao 
pintor Feliciano Almeida os retratos de quinze dos principais generais 
portugueses que haviam participado na Guerra da Restauração, os quais foram 
enviados para Florença, onde se encontram11.  

De seguida Cosme foi visitar o vizinho convento de São Domingos de 
Benfica, da Ordem dos Pregadores (dominicanos), que se encontra no Largo de 
S. Domingos de Benfica, 6-8, nele estando atualmente instalado o Instituto 
Militar dos Pupilos do Exército. Aí ele admirou a grandiosa Capela dos Castros, 
local onde está sepultado D. João de Castro.  

																																																								
11 Sobre este assunto cf. Susana Varela Flor, «Portraits by Feliciano de Almeida (1635-1694) in Cosimo 
III de' Medici's Gallery», RIHA Journal 0144 | 1 December 2016. 
(https://run.unl.pt/bitstream/10362/22228/1/Portraits_by_Feliciano_de_Almeida_.pdf) 
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No regresso a Lisboa o príncipe passou pelos palácios do segundo conde 
de Sarzeda (D. Luís da Silveira), no sítio de Palhavã, onde atualmente está a 
embaixada de Espanha, na Praça de Espanha, e do primeiro conde de Vila Flor, 
D. Sancho Manuel de Vilhena, que lhe ficava perto. 

 
20.º dia - 8 de fevereiro 
Cosme foi ouvir missa no Colégio de Santo Antão-o-Novo, onde estavam 

a estudar setecentos alunos, tendo assistido à saída das aulas. O príncipe foi 
depois ao jardim do palácio de campo em Marvila do primeiro marquês de 
Marialva, D. António Luís de Meneses, e de seguida foi até à igreja do convento 
de São Bento de Xabregas, também denominado de Beato António, São João 
Evangelista de Xabregas ou apenas do Beato, que pertencia aos Cónegos 
Seculares de São João Evangelista e ficava na atual Alameda do Beato, nele 
havendo então quarenta monges.  

 
21.º dia - 9 de janeiro 
Bem cedo pela manhã Cosme embarcou numa fragata com Octávio 

Ximenes e foi visitar a Torre de Belém e a fortaleza de São Julião da Barra, onde 
foi tratado com toda a dignidade. No regresso passou em frente da Torre Velha 
(forte de São Sebastião), em Porto Brandão. 

Da parte da tarde o príncipe limitou-se a falar com o já mencionado padre 
teatino Antonio Ardizzone Spinola, que lhe levou umas então insólitas couves-
flores. Entretanto Cosme mandou agradecer as atenções de que fora alvo por 
parte dos embaixadores de Espanha e de França, tendo informado este último 
das razões porque não o pudera receber. 

 
22.º dia - 10 de fevereiro 
Cosme recebeu António de Sousa Montenegro, que era o almirante da 

armada da Companhia do Comércio Geral do Brasil, território de onde então 
acabara de chegar, com ele tendo falado longamente, revelando assim quanto 
estava interessado no Brasil. O príncipe recebeu de seguida Francisco Velho 
Barreto e ainda antes de comer foi visitar a igreja da Misericórdia, a qual se 
situava antes do Terramoto de 1755 onde é atualmente a Igreja da Conceição 
Velha. De seguida ele foi ao teatro e ainda voltou à igreja de São Domingos no 
Rossio.  

Tendo regressado à sua habitação Cosme recebeu durante a noite o 
matemático português Luís Serrão Pimentel (1613-1679), que lhe mostrou um 
livro com plantas de fortalezas do Oriente, que fora mandado fazer por um vice-
rei12. Esta personalidade foi um militar que desde 1644 ocupou o cargo de 
cosmógrafo-mor e desde 1671 o de engenheiro-mor, tendo ao morrer deixado 

																																																								
12 Talvez se tratasse de um volume feito por António Bocarro com pinturas de plantas feitas por Pedro 
Barreto de Resende, mandado fazer pelo conde de Linhares em 1635, ou uma sua cópia. 
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uma obra que foi impressa em 1680 intitulada Methodo Lusitanico. Pera 

desenhar as Fortefficacoens das Pracas (…) onde referiu na sua “Sumária 
notícia da arquitetura militar e seus encómios” que Cosme “vindo a ver esta 
corte se dignou de me honrar, mostrando-me várias plantas e fortificações 
delineadas por sua própria mão, e desenhos de outras por regras próprias 
fundadas no mais íntimo da ciência, tudo adornado com primorosas descrições 
cenográficas”.  

Luís Serrão Pimentel enviou em 1670 a Cosme III uma obra manuscrita 
de que há um exemplar na Biblioteca Nacional de Portugal (COD 2044) com o 
título Extracto ich[o]nographico do Methodo Lusitanico novo, facillimo, e 
apuradissimo pera desenhar as fortificaçoens regulares, e irregulares por novas 
e exactissimas proporções / achado por Luis Se[r]rão Pimentel Olysipponense 
Tenente general da Artelharia com exercicio em qualquer das Provincias 
fronteiras, Engenheiro mor do Exercito e Provincia de Alentejo, Cosmographo 
mor dos Reynos, e Senhorios de Portugal, professor Regio das Mathematicas, a 
qual foi dedicada “ao Serenissimo Princepe Cosmo III Grande duque da Toscana“13. 
Cosme III enviou-lhe alguns livros de arquitetura que ele muito lhe agradeceu. 

 
23.º dia - 11 de fevereiro 
Cosme voltou à casa professa de São Roque onde esteve a falar muito 

tempo com o padre António Vieira e depois de comer em casa foi visitar cinco 
dos navios da armada holandesa que então estava no Tejo sob o comando do 
almirante Marsan onde recebido com toda a solenidade.  

O príncipe ainda pode apreciar várias curiosidades brasileiras e orientais 
que lhe foram mostradas em casa. 

 
24.º dia - 12 de fevereiro  
Cosme foi ao Noviciado da Cotovia falar com jesuítas e com Salvador 

Correia de Sá, que havia sido governador de Angola e do Brasil, e ali estava 
então enclausurado por ter, entretanto caído em desgraça. Esta personalidade 
ofereceu-lhe uma “carta topográfica do reino de Angola”, da qual não parece 
haver rasto, pelo menos como sendo de Angola, pois não se conhece nenhum 
mapa dessa região no período aqui considerado. O príncipe foi ouvir esta 
personalidade devido às suas informações sobre o Brasil e talvez por estra 
relacionado como o palácio onde estaria hospedado. 

Após a refeição o príncipe foi a casa de um particular, certamente com 
vista para o Terreiro do Paço, de onde assistiu à passagem do aparatoso cortejo 
do embaixador de Espanha, o já referido barão de Batteville, que então se foi 
apresentar solenemente não rei de Portugal no Paço da Ribeira. 

																																																								
13 Nuno Alexandre Martins Ferrreia, Luís Serrão Pimentel (1613-1679): Cosmógrafo Mor e Engenheiro 
Mor de Portugal, Lisboa, tese de mestrado aprensentada na Universidade de Lisboa, 2009. 
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25.º dia - 13 de fevereiro 
Cosme	foi	passear	pela	cidade	e	depois	de	comer	foi	a	um	palácio	que	

deverá	 corresponder	 ao	 chamado	 Palácio	 Almada‐Carvalhais	 que	 ainda	
existe	 no	 sítio	 atualmente	 chamado	 do	 conde	 Barão.	 Esse	 local	 foi	
referenciado	como	sendo	de	D.	Fernando	de	Almada,	mas	este	nome	deve	
estar	mal	 escrito,	 pois	 não	 se	 identifica	 tal	 personalidade,	 sendo	 possível	
que	 se	 refira	 ao	 influente	 Rui	 Fernandes	 de	 Almada,	 gentil‐homem	 da	
câmara	de	D.	Pedro	II.	

Curiosamente refere-se nesse antigo palácio a situação insólita de nele 
estarem grandes tapeçarias a cobrir as paredes e os quadros que nelas estavam, 
os quais apenas ficavam patentes quando se tiravam as tapeçarias depois de 
passar o Inverno. Foi aí que o embaixador de Espanha se foi encontrar com Cosme. 
 

26.º dia - 14 de fevereiro 
De manhã cedo Cosme foi visitar de surpresa o embaixador de Espanha, 

tendo ido depois ouvir missa à igreja da Providência dos teatinos, onde já havia 
estado. Nesse dia ele foi visitar o palácio do primeiro marquês de Gouveia, que 
ficava em Belém, sendo esse edifício depois dos duques de Aveiro e destruído 
por ordem de D. José em 1759. O seu local ficou assinalado por uma coluna que 
ainda ali se encontra no Beco do Chão Salgado. A personalidade aqui em causa 
era D. João da Silva, 2º marquês de Gouveia, que foi Presidente da Mesa do 
Desembargo do Paço e mordomo-mor de D. Pedro II, tendo sido um dos 
plenipotenciários da paz de 1668. 

 
27.º dia - 15 de fevereiro 
Cosme encontrou-se de manhã com o embaixador da Suécia no adro da 

igreja do convento de São João de Deus, onde já havia estado, e de seguida foi 
ouvir missa à igreja do convento de Nossa Senhora dos Remédios da Ordem dos 
Carmelitas Descalços que ficava em frente da casa onde estaria a residir, aí se 
tendo encontrado com D. António Álvares da Cunha, trinchante da Casa Real, 
que lhe mostrou o convento. Depois foi despedir-se de D. Maria da Cruz em 
Alcântara.  

Pelas 6 horas da tarde Cosme foi despedir-se de D. Pedro II ao chamado 
“Palácio Corte Real”, no qual voltou a entrar como da outra vez pela porta 
secreta. A audiência ocorreu no mesmo local onde já antes havia estado, tendo 
esta sessão demorado uns 20 minutos. Ali encontrou a mais importante 
aristocracia de reino, como era o caso de D. Rodrigo de Menezes, o duque de 
Cadaval, o conde da Torre, o conde de Aveiras, o conde de São João, o conde do 
Prado e o marquês de Fontes 

 
28.º dia - 16 de fevereiro 
De manhã Cosme recebeu os desejos de boa viagem que em breve iria 

iniciar da parte de António de Sousa Montenegro, o qual era referido apenas 
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como “cavaleiro de Montenegro”, e de Henrique de Carvalho, que era 
certamente Henrique de Carvalho e Sousa, provedor das obras do paço. De 
seguida ele foi ainda antes de comer ao convento da Nossa Senhora da Madre de 
Deus, da Ordem dos Frades Menores (franciscanas), no edifício onde fica 
atualmente o Museu Nacional do Azulejo, na Rua da Madre de Deus.  

O príncipe ainda foi a São Roque encontrar-se com D. Francisco 
Sottomayor, deão da Capela Real e capelão-mor, que era bispo de Targa, e de 
seguida voltou ao convento da Madre de Deus. 

 
29.º dia - 17 de fevereiro 
Cosme voltou à vizinha igreja do convento de Nossa Senhora dos Anjos 

da Porcíuncula, de Capuchos Franceses ou Barbadinhos Franceses, e durante o 
resto do dia várias pessoas foram despedir-se dele. 

 
30.º dia - 18 de fevereiro 
Cosme depois de ter estado com os teatinos Francesco Prandi e Antonio 

Ardizoni Spinola rumou de manhã cedo para o Rossio, de onde saiu por uma 
então chamada Porta de Santa Bárbara, seguindo por aquela que seria conhecida 
por Estrada de Sacavém, a caminho de Via longa. 

 
Aspetos gerais sobre Lisboa 

Nos textos que nos chegaram sobre a viagem de Cosme a Lisboa 
registaram-se exaustivos levantamentos informações sobre a cidade e o país, 
bem como sobre o seu governo e instituições, o que revelava o interesse que tais 
assuntos mereceram aos viajantes florentinos, pelo que tais fontes Têm de ser 
devidamente revistas, analisados e aproveitas em estudos históricos futuros. 

Depois de referirmos de forma muito breve aspetos das andanças de 
Cosme por Lisboa limitamo-nos ainda a chamar a atenção para mais alguns 
tópicos sugestivos apenas a título de exemplo. 

Comecemos pela admiração que esta então grande cidade europeia 
suscitou aos viajantes a ponto de aparentemente admitirem a informação que 
lhes teria sido dada de que nela haveria quase uns 300 000 habitantes, o que 
talvez se revele algo exagerado, mesmo considerando o seu termo. Tais pessoas 
estavam distribuídas por trinta e seis paróquias. Quanto aos conventos foi 
registado haver vinte e um de freiras, nove de meninos, e trinta e três de frades.  

Na morfologia da cidade disseram haver sete colinas (à imitação de 
Roma), as quais seriam as de: São Vicente; da porta de Santo André (Graça); do 
castelo; de Santana; das Chagas e de Santa Catarina do Monte Sinai. 

	
De entre mais alguns tópicos pitorescos que podemos considerar são de 

apontar as impressões sobre as igrejas de Lisboa, que apesar de não serem muito 
grandes tinham boa aparência devido a estarem bem ornamentadas com pinturas 
e azulejos. 
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Quanto às casas consideravam-se as modernas de boa arquitetura e o 
aspeto da cidade vista do rio muito bonita. 

Sobre a água da cidade foi considerado não ser muito boa e só haver duas 
ou três fontes dignas de nota, com destaque para o movimentado Chafariz del-
rei. 

De entre as instituições foi destacado o Hospital de Todos-os-Santos, onde 
se referiu haver seiscentos doentes bem tratados. Dá-se também destaque à 
Inquisição. 

Nas cenas do quotidiana e sem entrar por exemplo nas formas de 
vestuário assinala-se apenas de entre as práticas alimentares a de que nobreza 
bebia muito pouco vinho e à tarde só comia um doce e bebia um copo de 
água. De manhã as pessoas mais importantes comiam por vezes meia galinha e à 
ceia comiam peixe, de que havia muitas espécies e em abundância no Tejo. O 
que se estranhou foi a circunstância que ele ser vendido nas ruas por mulheres, 
que eram assim as antecessoras das famosas varinas. Foi também considerado 
que havia pouca vida social. 

Nos textos sobre a viagem de Cosme a Lisboa há ainda uma alusão muito 
importante a “mori”, expressão que corresponde à forma adotada para indicar 
escravos e libertos, dos quais se diz haver perto de uns 10 000. É de realçar o 
facto de até agora este dado não ter sido assinalado e que se tal número estiver 
correto corresponde ao único dado quantitativo global para esta parte da 
população de Lisboa registado nas fontes seiscentistas. A ser assim verifica-se 
que esse montante se manteria a um nível idêntico ao registado em 1551, 
embora a população global de Lisboa tivesse aumentado muito mais do que os 
100 000 habitantes que então contava. 

Os companheiros de Cosme deixaram minuciosos registos da organização 
política da capital e das instituições nela existentes, o que constitui um útil 
auxiliar para o estudo de tal matéria no Portugal de 1669, um ano depois de ter 
terminado um período tão difícil como foi o da Restauração. 

Fica, pois, o desejo de que estas indicações sumárias possam contribuir 
para valorizar fontes importantes tanto para a História de Lisboa e de Portugal 
quanto a das relações luso-italianas. 
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Escrita e Poder:  
Relações entre Portugal e a Santa Sé no tempo de D. João V 

A batalha naval de Matapão 
 

Maria de Fátima Reis 
Centro de História da Faculdade de Letras de Lisboa  
Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» 

Academia Portuguesa da História 
  

Sendo tarefa da história preservar a Memória, as evocações históricas 
fixam e lembram factos do passado que têm eco no presente. Na passagem do 
tricentenário de criação da Patriarcal quis aproveitar este 6.º ciclo de 
conferências luso-italianas, para recordar os esforços de muitos portugueses de 
então para elevar Portugal no concerto das nações. Não é demais lembrar que 
hoje, já afastada a visão historiográfica de um rei esbanjador e freirático, se tem 
em D. João V e no seu reinado, um monarca e um tempo de decisões políticas e 
estratégicas diplomáticas de evidente impacto no devir histórico. Das 
negociações que levaram ao Tratado de Madrid, às relações com a Santa Sé, os 
reinados seguintes deram continuidade às linhas políticas que marcaram o 
reinado de ouro; num dos casos culminando no Tratado de Santo Ildefonso, em 
1777, e no novo Tratado do Pardo, de 1778. Em ambas as situações destaca-se a 
força da diplomacia portuguesa e a defesa dos interesses nacionais. É desta 
capacidade de diálogo, resistência e diríamos hoje de resiliência que vou falar. 
Estadistas que elevaram a posição do país, cuidando de alcançar paridade de 
tratamento e de títulos e de defender a presença de Portugal em territórios de 
além-mar. Estou em crer que o tempo aqui em foco correspondeu, pelo menos, 
pelas realizações que vou salientar, a um momento de apogeu e brilho para 
Portugal no panorama europeu. 

Assim hoje tenham os nossos decisores na memória e na vontade a 
determinação e luta dos homens de outrora. O tricentenário de criação da 
Patriarcal teve já palavras de ouro proferidas pelo Cardeal Patriarca, D. Manuel 
Clemente, na Academia Portuguesa da História, no dia 1 de Julho passado 
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(2016), no encerramento do curso de Verão, dedicado à freguesia de S. Vicente; 
que me levará a procurar desviar da ênfase então dada, isto é, da particular 
incidência na bula de atribuição do título patriarcal de Lisboa, e, mais valorizar, 
agora, as justificações para a concessão de um título tão excepcional à capela 
real de Lisboa. Atente-se então nos acontecimentos e nas fontes, ou seja, na 
correspondência do Papa Clemente XI para D. João V, produzida no contexto do 
conflito otomano no Mediterrâneo, que levou à batalha naval de Matapão. 

O género epistolar, no seu sentido amplo de texto informativo e 
expressivo de criação literária e de redes de sociabilidade, constitui uma forma 
“de cada um se manifestar a si próprio e aos outros”1 e do escritor estar 
presente a quem dirige a carta. “Escrita de si” e da “relação de si”, objecto que 
se troca2, a carta é, antes de mais, partilha de assuntos que podem vir a ser 
testemunhos históricos, biográficos, literários, artísticos3. Ao ser publicada, 
saindo da esfera privada, mas também como documento manuscrito, a carta 
tem merecido a atenção dos historiadores. É claro que, de natureza diferente, a 
carta de Estado, que ultrapassa o aspecto pessoal, desempenha uma estratégia 
nos rumos políticos e assume o sentido de prova histórica. Acontecimento 
produzido no espaço intersubjectivo, pela correspondência de monarcas, 
embaixadores, militares, no exercício da governação, perpassam poderes, 
relações, conflitos, solidariedades. Sem dúvida que a correspondência de 
diplomatas é a que tem fornecido mais contributos para a historiografia4, 

																																																								
1 Vide Michel Foucault, O que é um autor?, Lisboa, Vega, 1992, p. 149. 
2 Vide idem, ibidem, p. 130. 
3 Expressão maior é a Carta de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil ou o Verdadeiro 
Método de Estudar, de Luís António Verney, obra redigida sob a forma epistolar ou as cartas 
missionárias dos Jesuítas. 
4 Vide, como exemplo, Fernando Manuel de Castro Brandão, A Questão Luso-Espanhola sobre 
Montevideu, através da Correspondência diplomática portuguesa (1816 e 1818). Elementos para a 
história diplomática portuguesa, Lisboa, 1970, sep. de Studia, n.º 37, Dez. 1973; Eduardo Brazão, 
Relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé, 3 vols., Lisboa, 1973; Conde da Carreira, 
Correspondencia official de Luiz Antonio de Abreu e Lima actualmente conde da Carreira com o duque 
de Palmella. Regencia da Terceira e governo do Porto de 1828 a 1835, Lisboa, Imprensa Nacional, 
1871; Edgar Prestage, Pedro de Azevedo e Laranjo Coelho, Correspondência diplomática de Francisco 
de Sousa Coutinho durante a sua embaixada em Holanda, 3 vols., Coimbra, Imprensa da Universidade, 
1920, 1926 e 1955. Sendo certo que a edição de documentos tem destaque: Visconde de Santarém, Luís 
Augusto Rebelo da Silva e José da Silva Mendes Leal, Quadro elementar das relações políticas e 
diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo desde o principio da monarchia até aos 
nossos dias, 18 vols., Paris, J. P. Aillaud, 1842-1869; Visconde de Santarém, Luís Augusto Rebelo da 
Silva, Jaime de Freitas Moniz e António Ferrão, Corpo diplomático portuguez contendo os actos e 
relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo desde o século XVI 
até aos nossos dias, 16 vols., Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias, 1862-1891; 
Descriptive list of the State Papers of Portugal. 1661-1780 in the Public Record Office London, 3 vols., 
Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1979-1983; Aniceto Afonso e Vítor Vladimiro, “A 
correspondência oficial da Legação de Portugal em Londres — 1900-14”, Análise Social, vol. XVIII 
(72-73-74), Lisboa, 1982-3, pp. 711-739; Ana Vicente, Portugal visto pela Espanha: correspondência 
diplomática 1939-1960, Lisboa, Assírio & Alvim, 1992. A dimensão eclesiástica tem também 
expressão: Charles Martial de Witte, ed., La Correspondance des premiers nonces permanents au 
Portugal. 1532-1553, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1980; Maria de Jesus Espada, 
Religiosos portugueses e franceses na Singapura do século XIX. Notícias de desentendimentos na 
correspondência diplomática portuguesa. IICT. bHL. blogue   de  História Lusófona, ano VI, Setembro 
de 2011, disponível em http://www2.iict.pt/?idc=102&idi=17486. 
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seguida das cartas régias5, sendo menos frequentes os trabalhos que têm por 
base outros epistolários, ainda que se conte com a edição e estudo de alguns 
fundos, quer de figuras políticas de relevo6, quer de indivíduos da elite7 e de 
baixos estratos sociais, enquadrados nas já designadas “escritas ordinárias”8. 
Deixando agora esta outra via, que tem ocupado a minha investigação recente9, 
vou deter-me na troca de correspondência oficial entre Portugal e a Santa Sé no 
tempo de D. João V, a propósito da batalha naval do Matapão. Destacando a 
importância da correspondência diplomática, Eduardo Brazão sublinhou o 
interesse dessas fontes para o conhecimento histórico, cujas possibilidades vou 
agora potenciar, para mostrar o lugar político da correspondência. Como é que a 
historiografia tem analisado esta temática? A tendência vai claramente para o 
estudo da correspondência de e para certas personalidades, num sentido de 
recuperar uma compreensão dos textos e dos contextos de produção, como o 
caso do recente estudo sobre D. Vicente Nogueira, que foi cónego da Sé de 
Lisboa, acusado de sodomia pela Inquisição, em 1632, que viveu durante cerca 
de 20 anos nos meandros da Cúria Romana10. 

Sendo certo que “nem tudo se pode escrever”11, as cartas em análise 
resultam das relações formais estabelecidas entre Clemente XI e D. João V e D. 
Mariana de Áustria sobre o problema da invasão turca. Situe-se a problemática 
em foco que encontra entendimento na documentação epistolar publicada por 
António Caetano de Sousa e por Eduardo Brazão. 

Para melhor compreensão das tomadas de posição dos envolvidos no 
referido confronto do cabo de Matapão, há que contextualizar os acontecimentos 

																																																								
5 Vide, por todos, Ruben Andersen Leitão, Cartas de D. Pedro V ao Conde do Lavradio, Porto, 
Portucalense, 1945. 
6 Vide A. H. de Oliveira Marques, Correspondência Política de Afonso Costa, Lisboa, Editorial 
Estampa, 1982; Joaquim Veríssimo Serrão, Marcelo Caetano: confidências no exílio, Lisboa, Verbo, 
1985; Sérgio Campos Matos, Correspondência Política de Manuel Arriaga, Lisboa, Livros Horizonte, 
2004; Abel Rodrigues, Conde de Margaride — Correspondência Política (1870-1918), Lisboa, Alêtheia 
Editores, 2015. Vide também o meu estudo D. Estefânia, A Caridosa. 1837-1850. D. Maria Pia, O Anjo 
da Caridade. 1847-1911. Colecção Rainhas e Infantas de Portugal coordenada por Manuela Mendonça, 
Matosinhos, Lisboa, Quidnovi, 2011. 
7 Vide Nuno Gonçalo Monteiro, Meu pai e muito senhor do meu coração - Correspondência do Conde 
de Assumar para o seu pai, o Marquês de Alorna Vice-rei da Índia (1744-1751), Lisboa, Edições 
Quetzal, 2000. 
8 Vide Henrique Rodrigues e Ernesto Rodrigues, Escritas Privadas da Mobilidade e da Guerra, Viana 
do Castelo, Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, 2013. 
9 Vide o estudo “Dar e pedir no tempo da Monarquia Constitucional: a «questão social» e a actividade 
benemérita do Conde de Burnay”, Da Caridade à Solidariedade: políticas públicas e práticas 
particulares no mundo ibérico. Organizadores: José Viriato Capela, Maria Marta Lobo de Araújo, 
Alexandra Esteves, Sandra Castro, Braga, Universidade do Minho, Laboratório de Paisagens, 
Património e Território, Lab2PT, 2016, pp. 257-270, que tem por base a correspondência privada. 
10 Vide João Carlos Serafim, “Cardeais, Reis e Senhores pelas cartas (1615-1654) de D. Vicente 
Nogueira”, Via Spiritus, n.º 21, Porto, 2014, pp. 29-56, disponível em: 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/13005.pdf.   
11 Vide para esta perspectiva metodológica, Pedro Cardim, “«Nem tudo se pode escrever». 
Correspondencia diplomática e información «política» en Portugal durante el siglo XVII”, Cuadernos de 
Historia Moderna, vol. IV, Madrid, Universidade Complutense de Madrid, 2005, pp. 95-128, disponível 
em http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/CHMO0505220095A/22130. 
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históricos. Entre 1683 e 1699 decorreu a designada Grande Guerra Turca12, 
durante a qual o exército do Império Otomano cercou Viena, capital do Sacro 
Império Romano-Germânico. Em 1699 firmou-se o Tratado de Carlowitz, perto 
de Belgrado, acordo de paz entre o Império Otomano e a Santa Liga (Áustria, 
Polónia, Veneza e Rússia), que diminuiu consideravelmente a influência turca na 
Europa oriental, tornando-se a Áustria na potência dominante na região. O 
Império Otomano entregou territórios europeus conquistados, cedendo à 
república de Veneza a Dalmácia e a Moreia (Peloponeso), à Áustria, a maior 
parte da Hungria, Transilvânia e Eslovénia, à Polónia, parte da Ucrânia e à 
Rússia, Azov13. Ahmet III, aclamado em 1703, por deposição do sultão Mustafa 
II, após derrotar o Império Russo tentou recuperar a Moreia e a Dalmácia14, 
invadindo, em 1715, Moreia e apoderando-se das últimas ilhas que Veneza ainda 
detinha no mar Egeu. Difícil de enfrentar sozinha os Turcos, Veneza pediu ajuda 
ao Papa, que tornou o pedido extensivo aos principais Reis cristãos europeus, e 
ao imperador austríaco.  

Entretanto, no Ocidente, vivia-se a Guerra da Sucessão de Espanha, 
desencadeada pela sucessão de Carlos II, rei de Espanha, que falecera sem 
deixar herdeiros da rainha Maria Luísa d'Orleães e, por morte desta, de Maria 
Ana de Neuburg. A morte precoce de José Fernando da Baviera, Príncipe das 
Astúrias, levou ao trono espanhol Filipe, duque de Anjou, neto de Luís XIV de 
França, que chegara ao trono por testamento de Carlos II, assim findando o ramo 
espanhol da casa dos Habsburgo, e dando início à dinastia de Bourbon em 
Espanha. “Não aceitou o facto consumado Guilherme III de Inglaterra, que, por 
meio da Grande Aliança da Haia, formou uma coligação com o auxílio da 
Holanda e do Império, propondo Carlos, arquiduque de Áustria, como candidato 
ao trono de Espanha”15. Portugal começou por reconhecer Filipe V, mas dado 
que os Bourbon teriam, além da França, poder em Espanha, as demais potências 
europeias recearam a união dos dois Estados, repensando D. Pedro II a posição 
portuguesa; o que levou, em 1702, à anulação do tratado estabelecido, em 1701, 
com Luís XIV, e por intervenção de John Methuen, embaixador de Inglaterra, ao 
estabelecimento de “formas de cooperação que não eram ainda de aberta 
beligerância por parte de Portugal”16. Passando Portugal a estar incluído nos dois 
tratados, de 1703: “um de aliança defensiva, com a Inglaterra e as Províncias 
Unidas; o outro, de aliança ofensiva e defensiva, com a rainha Ana de Inglaterra, 

																																																								
12 Sobre o assunto, vide Franco Cardini, Il Turco a Vienna. Storia del grand assedio del 1683, Bari, 
Itália, Editori Laterza, 2015. 
13Vide “Tratado de Carlowitz (1699)”, Enciclopedia Moderna, Chicago [etc.], Britannica 
Encyclopaedia, 2011, p. 511. 
14 Vide João José Pereira, Historia da Vida, Conquistas, e Religião de Mafoma, e do Governo Civil, e 
Militar do Imperio Otomano [...], Lisboa, Na Offic. de Simão Thadeo Ferreira, 1791. 
15 Vide Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, 2.ª edição revista, vol. V – A Restauração e a 
Monarquia Absoluta (1640-1750), [Lisboa], Editorial Verbo, imp. 1982, p. 222.  
16 Vide idem, ibidem, p. 223. 
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Leopoldo I da Áustria e os Estados da Holanda”17. França e Espanha lutaram 
contra a Áustria, a Grã-Bretanha e os Países Baixos, comprometendo-se Portugal 
a entrar em guerra contra a Espanha e a aliança a defender as costas e os portos 
do reino e do Ultramar. Aclamado rei de Espanha em Viena, em 1703, o 
arquiduque Carlos, que viria a ser cunhado de D. João V, em 170818, 
desembarcou em Lisboa em 1704 com as tropas aliadas, que, juntamente com o 
exército português, tomaram Madrid, em 170619, sendo derrotados, no ano 
seguinte, na Batalha de Almansa, perto de Albacete20. As negociações de 
Utreque (1713-1715) puseram fim ao conflito, saindo vencedor como rei de 
Espanha, Filipe V21. Entendendo-se que, “apesar de Portugal não ter obtido 
concessões territoriais na Europa” [tendo sido devolvida a colónia do 
Sacramento, pelo segundo tratado de Utreque, assinado em 1715], […] o 
rescaldo do envolvimento de Portugal na Guerra da Sucessão de Espanha parece 
ter sido a consolidação da opção atlântica e da aliança com a Inglaterra, a 
potência marítima dominante. […] complementada por uma política de 
neutralidade face aos grandes conflitos europeus […]. À excepção das relações 
com o Vaticano e com o vizinho espanhol”22. 

Foi precisamente em 1715, quando Veneza pediu auxílio contra os 
Turcos, que tinham, como disse, ocupado Moreia, que a Áustria disponibilizou 
o seu exército e o Papado “decidiu promover uma espécie de cruzada”23, 
solicitando ajuda aos principais reinos cristãos europeus – Espanha, França e 
Portugal. Declinando a França o apelo por ter acabado de sair da guerra contra 
a Áustria, colaborou a Espanha enviando uma frota ao Mediterrâneo e 
Portugal, por razões estratégicas de afirmação no panorama internacional, 
participou com uma esquadra comandada por Lopo Furtado de Mendonça, 
conde do Rio Grande, constituída por seis naus de guerra24, um brulote e dois 

																																																								
17 Vide idem, ibidem, p. 224. Para a participação portuguesa no conflito, vide a síntese de Isabel Cluny, 
“A Guerra de Sucessão de Espanha e a Diplomacia Portuguesa”, Penélope, n.º 26, Lisboa, 2002, pp. 63-
92. 
18 Para o contexto diplomático do casamento, vide Maria de Fátima Reis, D. João V. O Magnânimo. 
1706-1750. Colecção Reis de Portugal coordenada por Manuela Mendonça, Matosinhos, Lisboa, 
Quidnovi, 2009 [i. é 2010], p. 13. 
19 Sobre o assunto, vide João Vieira Borges, Conquista de Madrid, 1706. Portugal faz Aclamar Rei de 
Espanha o Arquiduque Carlos de Habsburgo, Lisboa, Tribuna, 2003. 
20 Para a participação portuguesa na Guerra da Sucessão ao lado da Grande Aliança, vide Nuno Gonçalo 
Monteiro, “A Guerra da Sucessão de Espanha”, Nova História Militar de Portugal. Direcção de Manuel 
Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeiro, vol. 2 – Coordenação de António Manuel Hespanha, Rio 
de Mouro, Círculo de Leitores, 2003, pp. 301-306. 
21 Vide uma síntese da temática em Maria de Fátima Reis, op. cit., pp. 9-13. 
22 Vide Nuno Gonçalo Monteiro, História de Portugal. Coordenador: Rui Ramos, Lisboa, A Esfera dos 
Livros, 2009, pp. 345-346. 
23 Vide Joaquim Veríssimo Serrão, op. cit., p. 249. 
24 A Nossa Senhora da Conceição, de 80 peças, comandada por Lopo Furtado de Mendonça; a Nossa 
Senhora da Assunção, a Nossa Senhora das Necessidades e a Santa Rosa, todas de 66 peças, a Rainha 
dos Anjos, de 54 peças, e a Nossa Senhora do Pilar, de 40 peças. Vide Eduardo Brazão, Relações 
Externas de Portugal. Reinado de D. João V, vol. II, Porto, Livraria Civilização – Editora, 1938, p. 87. 
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navios pequenos, que saiu no dia 15 de Julho de 1716 em direcção ao 
Mediterrâneo25.  
Esta foi a carta de Clemente XI dirigida a D. João V, pedindo socorros: 
 

“Nosso carissimo Filho em Cristo, saude e a benção apostolica. 
Não duvidamos que Vossa Magestade tenha perfeito conhecimento e 
informação dos grandes armamentos com que o ferocíssimo tirano dos 
turcos intenta com afinco invadir agora por mar e por terra os domínios 
cristãos; e do poderoso exército com que já ameaça a Moreia, depois da 
execrável guerra ha pouco declarada à ilustre Republica de Veneza. 

Ainda que Vossa Magestade pela sua grandeza de alma e pela sua 
piedade nos deva tão subido conceito, que acreditamos firmemente que, 
por ocasião de tão serio perigo da cristandade, tomará uma resolução 
digna de um grande e Católico Rei, e não permitirá, conforme os seus 
recursos, que falte cousa alguma com que possa contribuir para a defesa da 
causa comum; contudo o negocio de que se trata é de tal gravidade, que 
não podemos de maneira nenhuma deixar de cumprir o dever do nosso 
cargo pastoral, pedindo e rogando com a maior instancia da nossa alma, 
como pelo Senhor pedimos e rogamos a Vossa Magestade, que conforme 
as suas forças acuda à defesa da salvação publica contra um encarniçado 
inimigo, e abrace alegremente a honrosa ocasião que se lhe oferece, de 
bem merecer da cristandade e da religião católica; e queira sobretudo 
ajudar com um socorro imediato, digno de Vossa Magestade, a dita 
Republica de Veneza, contra a qual se dirige o primeiro impeto dos 
bárbaros. Nisto não tem Vossa Magestade que imitar outro exemplo, senão 
o de seu pai, de ilustre memoria; o qual há pouco por ocasião da guerra da 
Alemanha com os mesmos inimigos, deu a Leopoldo eleito Imperador dos 
Romanos, um consideravel socorro, a pedido do nosso predecessor 
Inocencio XI de feliz recordação, com o que justamente alcançou, com 
imortal glória do seu nome, um honroso lugar entre os protectores e 
defensores da salvação publica. Desejamos portanto, nosso carissimo 
Filho em Cristo, e esperamos com efeito que igual honra se acrescente aos 
outros insignes merecimentos de Vossa Magestade, que todavia deve fazer 
o propósito de receber nos Ceus um premio muito mais excelente daquele 
Senhor que recompensa com liberalidade as boas obras. E em testemunho 
da nossa intima benevolencia lançamos muito afectuosamente a Vossa 
Magestade a bênção apostólica. Dada em Roma, em Santa Maria Maior, 
sob o anel do Pescador no dia 17 de Janeiro de 1715, ano decimo quinto 
do nosso pontificado”26. 

 
Eduardo Brazão diz que a “situação era tão angustiosa que o Pontífice não 

hesitou em pedir de novo o auxílio” a D. João V, a 6 de Janeiro de 1716, e a 
solicitar a intercessão da rainha D. Mariana de Áustria, por epístola do dia seguinte: 

																																																								
25 Vide Eduardo Freire de Oliveira, Elementos para a História do Município de Lisboa, tomo XI, 
Lisboa, Typographia Universal, 1901, p. 231, nota. 
26 Vide Eduardo Brazão, op. cit., pp. 79-80. 
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“Nossa caríssima Filha em Cristo, saude e a benção apostólica. 

Deixamos de explicar largamente a Vossa Magestade quanta inquietação 
nos causam e devem causar os extraordinarios preparativos bélicos de mar 
e terra, com que o ferocissimo tirano dos turcos medita invadir na proxima 
primavera não só o senhorio de Veneza, mas tambem as outras provincias 
cristãs, e o próprio estado pontifício; gravíssimo perigo que todos veem 
eminente para a cristandade e para a religião ortodoxa. Pelo que, 
procurando ocorrer, quanto de nós depende, a tantas e tão grandes 
calamidades, pedimos outra vez auxílio com toda a instância ao nosso 
caríssimo filho em Cristo o ilustre Rei de Portugal e dos Algarves, esposo 
de Vossa Magestade; e não duvidamos que em tão urgente caso dará 
claros testemunhos da sua insigne piedade e do seu zelo singular pela 
pública salvação, que está realmente exposta a um grandissimo risco. E 
porque entendemos bem de quanto valor serão para o mesmo Rei os bons 
oficios, rogos, e conselhos de Vossa Magestade, pedimos-lhe portanto que 
advogue e promova com todo o esforço e empenho esta pia e justissima 
causa; no que pratica uma acção agradável sobretudo para nós, salutar para 
a cristandade, e de muita gloria para Vossa Magestade e para seu Esposo. 
E muito afectuosamente lançamos a benção apostolica a Vossa Magestade. 
Dado em Roma etc., no dia 7 de Janeiro de 1716”27.  

 
Acreditando na valia da rainha, reforçou o Papa o pedido a D. Mariana de 

Áustria. O que faz, de facto, supor, não só uma reconhecida influência da 
monarca na governação, mas também a preocupação e o empenho do Papa na 
conjugação de esforços para resolver uma ameaça crescente. Que D. Mariana de 
Áustria acompanharia com interesse muitos assuntos de Estado, é uma realidade, 
dado que chegou a assumir a regência em 1716 e no final do reinado do 
Magnânimo, primeiro por convalescença do rei, depois por inteira debilidade 
física do monarca28. No caso, não será de menos importância, a coincidência 
com a primeira regência e que o Papa estaria determinado em travar a expansão 
do Império Otomano. 

Quando em meados de Agosto, a esquadra portuguesa chegou a Corfu, 
devido a ventos contrários e depois de uma primeira atracagem no porto de 
Livorno, para receber instruções, já os Turcos se tinham retirado, possivelmente 
devido à derrota sofrida na frente do Danúbio, vencidos pelos exércitos 

																																																								
27 Vide Eduardo Brazão, op. cit., pp. 81-82. 
28 Para o papel da rainha no “mundo da corte”, vide Susana Münch Miranda e Tiago dos Reis Miranda, 
A rainha arquiduquesa - Maria Ana de Áustria, Lisboa, Círculo de Leitores, 2014. Num outro plano, 
mas que merece aqui consideração, pela linha metodológica, tenha-se em conta a influência directa 
exercida pela rainha no gosto crescente de D. João V pelo teatro lírico e pela ópera italiana, apreciada 
pela consorte austríaca. Vide Manuela Morilleau de Oliveira, Aa Mulheres da Família Real Portuguesa 
e a Música: Estudo preliminar de 1640 a 1754. Dissertação de Mestrado em Ciências Musicais, variante 
de Musicologia Histórica, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, Lisboa, 2011, exemplar policopiado, disponível em http://hdl.handle.net/10362/7257, 
pp. 85-90.  
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imperiais da Áustria, e “ao saber da aproximação da armada cristã”29. A 25 de 
Novembro de 1716 a armada chegou a Lisboa, sem ter entrado no conflito30, mas 
com reconhecimento e recompensa pelo empenho manifestado. Como “singular 
prova de gratidão”, o Pontífice dividia a diocese de Lisboa, em oriental e 
ocidental, atribuindo ao arcebispo de Lisboa ocidental “o nome, título e 
prerrogativa de igreja patriarcal”, assim criando o Patriarcado de Lisboa pela 
bula In supremo apostulatos solio, de 7 de Novembro de 171631, tendo D. João 
V, por alvará de 15 de Janeiro de 1717, separado os governos da cidade, 
constituindo dois senados da câmara32. 

Diga-se que, ainda antes da partida da esquadra portuguesa para Corfu, 
em Agosto, a 8 de Julho de 1716, D. João V enviara a Roma, D. Rodrigo Anes 
de Sá Almeida e Meneses, 3.º marquês de Fontes, para, junto de Clemente XI, 
obter algumas prerrogativas para a Igreja portuguesa. A sinalizar este facto o 
Museu Nacional dos Coches inaugurou uma exposição nos 300 Anos de 
passagem desse dia, alusiva a essa Embaixada, verdadeiramente grandiosa. De 
entre o acervo exposto destaca-se o conjunto dos três coches, a saber o coche 
dos Oceanos, o coche da Coroação e o coche do Embaixador. Convém, a 
propósito, lembrar que, já antes, em 1715, veio a Lisboa um núncio apostólico 
para o baptismo do príncipe herdeiro, D. José; trazendo o núncio como presente 
para o rei um coche, que integra o acervo do referido museu e que a Embaixada 
do marquês de Fontes é entendida como retribuição dessa visita e ainda 
compreendida nos acontecimentos do Mediterrâneo, que estou a destacar, e que 
envolvem a República de Veneza e o Império Otomano. 

																																																								
29 Vide idem, ibidem, p. 91. 
30 Vide Eduardo Freire de Oliveira, op. cit., p. 231, nota. 
31 Vide a transcrição e tradução desta bula, que elevava a colegiada de S. Tomé à dignidade de igreja e 
basílica patriarcal, em Eduardo Brazão, op. cit., pp. 267-290. Pela bula Apostolatus ministério, de 
Clemente XI, de 1710, fora a capela real erecta na dita colegiada. Vide idem, ibidem, p. 123. O primeiro 
Patriarca de Lisboa foi D. Tomás de Almeida, à data da sua nomeação, bispo do Porto. Convém dizer 
que a elevação da capela real a Patriarcal “conduziu a uma redefinição das hierarquias e dos estatutos no 
interior da sociedade de corte de D. João V e a notórias tensões e conflitos de classificação” e de 
precedências: vide Nuno Gonçalo F. Monteiro, “Identificação da política setecentista. Notas sobre 
Portugal no início do período joanino”, Análise Social, vol. XXXV (157), Lisboa, 2001, pp. 961-987, 
em especial, pp. 981-983, onde se alude a uma das consideradas mais notáveis ocorrências no campo das 
precedências, o chamado “episódio de precedência nas carruagens” e que vale citar: “Vários condes não 
pararam as suas carroças para deixarem passar primeiro a do patriarca, pelo que foram chamados à 
Secretaria de Estado para Diogo de Mendonça lhes participar que o deviam fazer por ordem régia. O 
mais renitente foi o jovem 7.º conde do Prado, que, repetidas vezes chamado pelo secretário de Estado, 
se recusou a respeitar a ordem enquanto não houvesse «lei» que tal ordenasse. Depois de consultas 
várias, sobre as quais existem diversas versões não concordantes, o conde acabou por ser preso e 
remetido para a cidadela de Cascais, onde esteve detido por mais de três anos, até que fugiu para Paris, 
onde se refugiou em casa do seu avô paterno, o marechal-duque de Villeroy. Por lá permaneceu longos 
anos”. Sobre a criação da Patriarcal, vide Eduardo Brasão, Subsídios para a História do Patriarcado de 
Lisboa. 1716-1740, Porto, Livraria Civilização, 1943.  
32 Vide a transcrição do alvará em D. António Caetano de Sousa, Provas da História Genealógica da 
Casa Real Portuguesa, nova edição revista por M. Lopes de Almeida e César Pegado, tomo V, I parte, 
Coimbra, Atlântida – Livraria Editora, 1952, pp. 233-237. 
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Em Dezembro de 1716 voltava o Papa a escrever ao monarca português, 
renovando o auxílio contra os Turcos e respondendo D. João V afirmativamente. 
A carta do Pontífice tinha o seguinte teor: 

 
“Nosso carissimo Filho em Christo, saude, etc. Não são menos 

certas que uniformes as informações que de muitas partes recebemos da 
formidável armada que os turcos preparam para a futura campanha, não só 
com o fim de tentar de novo a expugnação de Corfu, que não conseguiram 
na passada campanha, mas para compensar com outras vantagens por 
aquele lado as perdas que tiveram e continuam a ter na Hungria; crescendo 
portanto sempre mais os perigos da Italia e do Estado da Igreja, cresce 
tambem a necessidade que temos de pronto e valioso auxilio. Todavia tal 
como o desejamos, o esperamos justamente de Vossa Magestade mais que 
de outra qualquer parte, e comnosco o espera da mesma sorte toda a 
cristandade tanto pelo generoso empenho que Vossa Magestade nisso 
tomou o ano passado com tão grande glória sua, como pelo muito 
ferveroso e conhecido zelo de que costuma inflamar-se, cada vez que se 
trata da causa de Deus e da religião católica. Animadas portanto desta 
confiança são as suplicas que ousamos dirigir-lhe com a maior instancia, 
para que tenha por bem acudir-nos ainda este ano com os seus socorros, 
que de certo quanto mais apressados forem, mais oportunos serão visto 
saber-se que os turcos hão-de antecipar muito a sua saída; e para chegar a 
tempo de poder opor um dique ás suas forças, será necessário, conforme 
asseveram os nossos oficiais de mar, que todas as naus e galeras auxiliares 
da armada cristã estejam pelo menos em meio do próximo mez de Abril 
nas águas de Corfu. Daqui bem vê Vossa Magestade que a celeridade dos 
auxílios que puder prestar, redobrará as obrigações em que lhe ficaremos, 
que antecipadamente lhe protestamos superiores a toda a expressão da 
nossa parte. E com toda a plenitude do nosso paternal afecto lançamos a 
Vossa Magestade a benção apostolica. Dado em Roma, etc., no dia 14 de 
Dezembro de 1716”33. 

 
De novo, sob as ordens do Conde do Rio Grande, a esquadra de 1717 era 

composta pelas mesmas naus da esquadra de 1716, aumentada com “a nau S. 
Lourenço, de 56 peças, com o transporte S. Tomaz de Cantuária, de 20 peças e 
com o brulote S. António de Lisboa”34. A 28 de Abril de 1717, a esquadra 
dirigiu-se ao Mediterrâneo, para se juntar à armada aliada cristã constituída por 
navios papais, venezianos, florentinos, malteses e toscanos35. O diário das 
manobras, confronto e sucesso da esquadra cristã na batalha de Matapão, travada 
a 19 de Julho de 1717, e particular empenho da armada portuguesa é conhecido 
pelo relato Diario da jornada que com o fauor de Deos fizemos na Armada que 

																																																								
33 Vide Eduardo Brazão, Relações Externas de Portugal […], pp. 91-92. 
34 Vide idem, ibidem, p. 93. 
35 Para o percurso até à chegada a Corfu, a 10 de Junho, onde se encontrava a armada dos aliados 
cristãos, sob o comando de Andrea Pisani, constituída por 4 galeaças de Veneza, 13 galés de Veneza, 5 
galés da Ordem de Malta, 4 galés do Estados Papais e 2 galés da Toscana, vide Lourenço Justiniano 
Ribeiro Soares, Diario e relação da armada que foy a Italia em socorro dos venezianos, este prezente 
anno de 1717 a qual mandava o Conde do Rio Grande Lopo Furtado de Mendonça. Biblioteca Nacional 
de Portugal, Reservados, COD. 271/1. 
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o Senhor Dom João o 5.º mandou contra os Turcos em Socorro do Sumo 
Pontifice Clemente onze. Escrito pelo Capitam Tenente Manuel Pimenta da Nau 
Nossa Senhora das Necessidades e também por outro diário escrito pelo capelão 
Pedro Morler e ainda por diversas memórias, citadas por Eduardo Brazão36. Em 
meados de Agosto estava a armada portuguesa de regresso, a sair de Corfu, 
passando por Messina, onde foi alvo de enorme interesse, com festejos, todos 
querendo ver os vencedores dos Turcos37 e recebendo uma carta de 
agradecimento do Papa, nestes termos: 

 
“Amado filho, Nobre Varão, saude e a benção apostólica. Tendo 

nós sabido largamente, por muitas cartas e informações, que vós, em 
primeiro lugar, e a vosso exemplo todos os capitães e soldados dos navios 
de guerra confiados a vossa fidelidade e prudencia pelo nosso carissimo 
Filho em Cristo João, ilustre Rei de Portugal e dos Algarves, combateram 
há pouco no Arquipelago com tal resolução e fortaleza que foram 
repelidos, principalmente pelo valor português, os ataques dos bárbaros, 
que intentavam levar ás ilhas e terras cristãs a guerra e a destruição; e 
interessando este brilhante feito sobre tudo a nós, em cuja contemplação o 
referido Rei João, pela sua insigne piedade, socorreu a armada cristã com 
este novo e poderoso auxilio; julgamos portanto conveniente e sumamente 
justo que o amado filho Afonso de Horanza, que proximamente nos 
enviastes, não voltasse sem este claro testemunho das nossas letras, em 
que devidamente elogiamos os vossos e principalmente a vós, e vos 
congratulamos pela verdadeira e duradoira glória que nesta batalha 
alcançastes. O mesmo Afonso vos explicará miudamente a nossa gratidão 
por este motivo, e quanto desejamos as vossas honras e aumentos. 
Entretanto, para receberdes algum sinal do nosso paternal amor para 
convosco e conhecerdes ao mesmo tempo que tomamos a peito 
principalmente o que interessa a eterna salvação da vossa alma, mandamos 
entregar ao mesmo Afonso um rosário de heliotrópio oriental, enriquecido 
com sagrados tesouros de indulgencias. Mas aproximando-se já o tempo 
de mandardes retirar a memoravel esquadra para a pátria, pedimos d’alma 
áquele a quem os mares e os ventos obedecem que vos dê feliz e propícia 

																																																								
36 Vide Eduardo Brazão, Relações Externas de Portugal […], pp. 96-110. Merece que se leia, a este 
propósito, a síntese de Francisco Contente Domingues, História Militar de Portugal. Nuno Severiano 
Teixeira (coord.), João Gouveia Monteiro e Francisco Contente Domingues, Lisboa, A Esfera dos 
Livros, 2017, pp. 366-368. 
37 Vide Biblioteca Nacional de Portugal, Demonstração do lugar e disposição da armada Cristãa e 
Turca sobre o fim da batalha em 19 de Julho de 1717 [Material cartográfico] [ca. 1725]. Representação 
da batalha travada entre uma armada de aliados cristãos e a armada do Império Otomano no mar 
Mediterrâneo, no extremo sul da Grécia, junto ao cabo de Matapão, deu o nome à batalha. Na margem 
direita apresenta legenda explicativa para 15 posicionamentos. Como observou Francisco Contente 
Domingues, a batalha do Cabo Matapão travou-se, de facto, na baía de Hapan, distante do cabo, 
havendo, sem dúvida, que dizer que “foi relevante do ponto de vista militar, não do ponto de vista tático 
– porque apenas uma parte ínfima dos navios tomou parte da batalha, os outros limitaram-se a observá-
la de longe –, porque foi das últimas batalhas navais europeias que envolveram o uso significativo de 
galés, embora não tenham sido utilizadas em combate mas como rebocadoras das naus”. Vide Francisco 
Contente Domingues, op. cit., p. 368. 
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viagem; e para esse fim vos lançamos afectuosamente e aos mais capitães 
e a todos os soldados a benção apostólica. Dado em Roma, etc., no dia 16 
de Setembro de 1717, ano décimo sexto do nosso Pontificado”38. 

 
Quando a notícia foi conhecida, fizeram-se manifestações de regozijo na 

capital e noutras localidades do país39, tendo a armada chegado a Lisboa a 6 de 
Novembro40.  

Sem intenção de avaliar aqui a importância estratégica da Batalha do 
Matapão na guerra contra os Turcos, a batalha teve, sem dúvida, um papel de 
relevo na política externa de D. João V, com evidente prestígio da armada 
portuguesa, que fora reorganizada41, e projecção nacional na Europa. D. João V 
afirmava assim a sua aliança com o cunhado, o Imperador Carlos VI, com o 
Papa, e os seus aliados, Veneza e a Ordem de Malta. Que foi já interpretado 
como possível razão para o português D. António Manuel de Vilhena ter sido 
eleito cinco anos mais tarde grão-mestre da Ordem de Malta, em 1722, 
tornando-se um dos mais notáveis mestres da história da Ordem42. 

 Por ora e para concluir, na linha da proposta de análise, fica claro que a 
correspondência trocada entre o Sumo Pontífice e o rei português, sendo “escrita 
política”, assente nalgumas fórmulas correntes de interacção entre os 
participantes, encerra conteúdos de “escrita estratégica” e de “escrita de poder”, 
que a diferencia de outras produções escritas43, mesmo de uso político, como a 
diplomática44, já que se está perante uma escrita de articulação entre poderes, ou 
seja, de relacionamento entre o Estado e a Igreja. Desta relação a posição de 
Portugal saiu reforçada, vingando o investimento joanino em matéria de 
diplomática, na Santa Sé45. 
 

 

 

																																																								
38 Vide Eduardo Brazão, Relações Externas de Portugal […], pp. 111-112. 
39 Vide Joaquim Veríssimo Serrão, op. cit., p. 250. 
40 Vide Eduardo Brazão, Relações Externas de Portugal […], p. 112. 
41 Para o estado, projecto de restauro e impulso da marinha portuguesa no tempo de D. João V, vide Luís 
Ferrand de Almeida, “Marinha e Progressos Técnicos nos Princípios do Século XVIII: um Construtor 
Naval Francês em Portugal (1710-1715)”, Páginas Dispersas. Estudos de História Moderna de 
Portugal, Coimbra, Faculdade de Letras de Coimbra, 1995, pp. 153-161. 
42 Vide Armando da Silva Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, vol. VII, 
Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1996, pp. 97-107. 
43 Para os usos políticos da produção escrita em Portugal e no Império, vide Diogo Ramada Curto, 
História Política da Cultura Escrita. Estudos e notas Críticas, Lisboa, Verbo, 2015. 
44 De fora desta reflexão, ainda que adentro da temática em foco, fica a correspondência privada, 
designadamente a do conde de Tarouca, com informes sobre os antecedentes, preparativos e resultados 
da participação portuguesa no conflito, explorada por Eduardo Brazão, Relações Externas de Portugal 
[…], passim. 
45 Sobre este assunto, vide o entendimento de Jorge Borges de Macedo, História Diplomática 
Portuguesa. Constantes e Linhas de Força. Estudos de Geopolítica, Lisboa, Instituto da Defesa 
Nacional, Edição da Revista «Nação e Defesa», [s.d.], pp. 259-263. 
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Dinamiche parentali nella famiglia reale di Giovanni V 
di Portogallo: episodi di vita dell’Infante Manuel 

e dell’Infanta Francisca nel carteggio diplomatico tra 
Roma e Torino 

 
Giuseppina Raggi  

(Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra) 
	

Quando la nuova regina di Portogallo, Maria Anna d’Asburgo, arrivò a 
Lisbona nell’ottobre del 1708 incontrò una famiglia reale anagraficamente assai 
giovane. Giovanni V era, infatti, sei anni più giovane dell’arciduchessa 
austriaca, allora venticinquenne (1683-1754), avendo compiuto pochi giorni 
prima diciannove anni (1689 – 1750). Ciò significa che gli ultimi due fratelli del 
re, Manuel e Francisca, erano ancora bambini. L’Infanta Francisca di Braganza 
(1699 – 1736) aveva, infatti, nove anni e l’Infante Manuel appena undici (1697 – 
1766). Nella descrizione della cerimonia solenne dello sbarco, l’incontro tra la 
sovrana e l’infanta è raccontato particolareggiatamente. Francisca si trovava alla 
fine del ponte di architettura effimera, riccamente dipinto con quadrature, che 
univa il punto d’approdo al palazzo reale della Ribeira: 
	
a Infanta rendendolhe muitos obsequios, pertendeo beijar a maõ à Rainha, dandolhe os 
parabens da sua chegada, que ella com muito agrado naõ consentio, correspondendolhe 
com igual attençaõ, e com carinhosos abraços.1  
	

A partire da questo momento, la corrispondenza diplomatica del nunzio 
apostolico riporta la condivisione con la piccola Infanta di tutte le uscite per la 

																																																								
1 António Caetano de Sousa, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Lisboa, Na Regia Officina 
Sylviana, e da Academia Real, 1741, vol. VIII, p. 60; Susana Münch Miranda, Tiago C.P. dos Reis 
Miranda, A rainha arquiduquesa. Maria Ana de Áustria, Maia, Círculo de Leitores, 2014, p. 130. 
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città della sovrana. Anche dai rapporti del segretario imperiale a Vienna	traspare 
la prossimità affettuosa tra Maria Anna e la giovane sorella di Giovanni V. 
Partecipando attivamente all’intensa vita di corte che si instaurò in palazzo reale 
grazie all’arrivo della nuova sovrana e integrando la corte della regina, l’Infanta 
beneficiò del nuovo clima di rinnovamento culturale. La piccola Francisca e il 
giovanissimo Infante Manuel furono, infatti, coinvolti direttamente nei primi 
spettacoli teatrali che Maria Anna d’Austria ordinava per festeggiare il giorno 
dell’onomastico e del compleanno di Giovanni V.2 

Il 26 ottobre del 1711 venne rappresentata la Fabula de Acis e Galatea: 
 

la bella Comedia, e Serenata […] è stata rappresentata su la sera […] sopra un Teatro 
eretto aposta con varie mutazioni di scena, e machine, che giocavano nell’aria, e un 
accompagnam.to d’una numerosa orchestra […] Li Attori erano la Seren.ma Sig.ra 
Infanta, la quale fu la prima a comparire sul Teatro vestita da homo dal mezzo in sú, e 
sei Dame di S.M.à portoghesi, due delle quali erano vestite nell’istessa forma, ma tutte 
con ornati richissimi, e pieni di pretiosissime gioie, facendo una vaghissima comparsa. 
Finita la Loa, scese la S.ra Infanta a mettersi a sedere nella riga, dove / stavano 
spettatrici dirimpetto al Teatro Le MM.ª Loro con il Sig.r Infante Don Emanuele, Indi tre 
Dame delle sod.e sederono sul Teatro vicino a un tavolino, e ivi cantarono alla moda di 
Portogallo la Serenata, intitolata la Favola di Acis e Galatea accompagnando sempre li 
stromenti, finita la quale ritornò sul Teatro la sig.ra Infanta, e ivi con il Sig.r Infante don 
Emanuele ballarono un ballo alla francese e con ciò terminò la festa, che durò tre hore 
[…].3 

	
La diretta partecipazione di Francisca e Manuel nelle rappresentazioni di 

teatro in musica promosse dalla regina è documentata anche nell’ottobre del 
1713.4 Nell’estate di quello stesso anno erano state dedicate all’Infante, per il 
compimento dei suoi sedici anni, varie commedie teatrali in musica sia nel 
palazzo reale sia nelle residenze aristocratiche della città. Spiccano tra tutte 
«duas comedias muitos luzidas aos anos do Sr. Infante D. Manoel em casa do sr. 
Conde de São Vicente, theatro e bastidores pintado por Bacarelli, há loa do 

																																																								
2 Sul cambiamento culturale dei primi decenni del regno joanino vedi Giuseppina Raggi, 
“L’effervescenza culturale del regno di Giovanni V di Portogallo (1707-1728): una visione 
controcorrente”, in José Martínez Millán, Félix Labrador Arroyo, Filipa M. Valido-Viegas de Paula-
Soares (orgs), ¿Decadencia o Reconfiguración? Las Monarquías de España y ortugalen el cambio de 
siglo (1640-1724), Madrid, Ediciones Polifemo, 2017, pp. 317-337; Giuseppina Raggi, “Una lunga 
passione per l’opera in Portogallo: la regina-consorte Maria Anna d’Asburgo, l’arte dei Galli Bibiena e 
nuovi disegni per il Real Teatro dell’Ópera do Tejo”, in Sabine Frommel and Micaela Antonacci (orgs), 
Da Bologna all’Europa: artisti bolognesi in Portogallo (sec. XVI-XIX), Bologna, Bononia University 
Press, 2017, pp. 159-188. 
3 Vienna, Haus- Hof- Staatsarchiv [HHStA], StAbt, Portugal, Kart. 12 (Berichte 1711-1725), Berichte 
Zignoni, f. 140r-v (26 de Outubro de 1711).Per l’analisi del libretto della Fabula de Acis y Galatea 
fiesta armonica, vedi Manuel Carlos de Brito, Opera in Portugal in the eighteenth century, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1989, p. 3. 
4 G. Raggi, “Una lunga passione…,” cit., 2017, pp. 162-163. 
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Conde da Ericeira, com musica de D. Jayme [de la Te y Sagau]».5 Il giovane 
Infante era colui che più da vicino condivideva gli interessi per le arti e il 
rinnovamento culturale che, in quegli anni, catalizzavano gli interessi del 
monarca suo fratello. Il nunzio apostolico Vincenzo Bichi lo descrisse nel 1715 
come «un Principe pacatissimo d’animo, grande di statura, di sembiante assai 
bello, e maestoso, e molto divoto».6 Anche alla corte di Vienna ne conservavano 
una memoria affettuosa, come riporta la Memoria segreta scritta dal nunzio 
apostolico Bichi il 12 novembre 1715: 
	
La Maestà della Regina ne inviò il ritratto all’Imperatrice Madre [cioè a sua madre 
Leonor Madalena Teresa del Palatinato-Neuburg, vedova dell’imperatore Leopoldo I –
N.d.A.], acciò giungendo S. Altezza in Vienna, come si crede sia stato l’unico suo 
oggetto, sia più facilmente riconosciuto, mentre S. Maestà Cesarea nel passaggio fatto 
di qua per Barcellona contrasse un singolare affetto verso S. Altezza e dicono alcuni che 
l’Imperatrice Madre habbia dimostrato grande desiderio di vederlo in quella Corte, 
mentre non mancavano Principi maggiori di lui in questa.7 
	

Il nunzio faceva riferimento al periodo in cui, tra 1704 e 1705, il fratello 
dell’arciduchessa Maria Anna, soggiornò a Lisbona come pretendente al trono di 
Spagna con il nome di Carlo III, durante la guerra di Successione spagnola. Nel 
1715 era già divenuto imperatore assumendo il nome di Carlo VI, a causa 
dell’improvvisa morte del fratello maggiore della regina di Portogallo, Giuseppe 
I che aveva guidato il Sacro Romano Impero dal 1705 al 1711. Così, a distanza 
di dieci anni, l’arciduca Carlo ricordava con affetto Manuel all’età di sette-otto 
anni e l’imperatrice-vedova, nonna materna dell’Infante, esprimeva un contento 
non misurato sulle precedenze tra i fratelli, ma dettato dalla simpatia con cui lo 
ricordava l’arciduca Carlo e con cui lo descriveva, probabilmente, la regina 
Maria Anna nelle sue lettere alla madre, considerando l’abitudine di danzare con 
la sorella i nuovi balli durante le feste di palazzo. 

La memoria segreta era motivata dall’urgenza dettata dalla fuga 
dell’Infante dal regno di Portogallo, avvenuta nella notte del 4 novembre 1715. 
Tradizionalmente la storiografia ha restituito un ritratto dell’Infante come 
volitivo, incostante, propenso ad avventure sconsiderate8 e gli studi hanno 
scandagliato in profondità questo episodio e le implicazioni diplomatiche che 
scatenarono nell’immediato e che si prolungarono per i quasi venti anni 
d’assenza dal regno di Manuel.9 La fuga, però, non è stata posta in relazione con 
le dinamiche organizzative del grande viaggio europeo, che Giovanni V aveva 

																																																								
5 Biblioteca Nacional de Portugal [BNP], Reservados, ms. Compendio de novas da Europa desde 1 de 
Abril de 1713, cx. 2, nº 17 
6 Roma, Archivio Segreto Vaticano [ASV], Segr. Stato, Portogallo 72, c. 352 (12 novembre 1715) 
7 Ivi, c. 353v (12 novembre 1715). 
8 Maria Beatriz Nizza da Silva, D. João V, Lisboa, Temas & Debates, 2009, pp. 71-76: 
9 Per le vicessitudini europee e le implicazioni diplomatiche dalla fuga dell’Infante Manuel vedi Isabel 
Maria Araújo Lima Cluny Summavielle, O conde de Tarouca e a diplomacia na época moderna, 
Lisboa, Livros Horizonte, 2007, in particolare, pp. 349-360. 
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pianificato durante il 1715 e che voleva realizzare, viaggiando in incognito con 
il nome di marchese di Melesses, per due anni. La storiografia ha attribuito poca 
attenzione a questo progetto che, invece, catalizzò tutte le energie di Giovanni V 
negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra di Successione e che 
permette di inquadrare sotto nuova luce la politica culturale promossa da 
Giovanni V durante i primi due decenni del suo regno.10 La cronologia degli 
eventi evidenzia una stretta correlazione tra la fuga dell’Infante, la 
pianificazione e il rinvio della partenza del viaggio europeo di Giovanni V.  
Alla metà settembre 1715, la notizia iniziò ad essere resa nota ai diplomatici 
presenti nel regno, primo fra tutti l’ambasciatore francese, l’abate De Mornay.11 
Anche Vincenzo Bichi, nunzio apostolico, svelò alla Santa Sede il motivo delle 
voci che circolavano: 

Le gran disposizioni che da poco tempo vanno facendosi in questa città per un numeroso 
e ricco accompagnamento, benchè ordinate con moltissima segretezza, almeno rispetto 
al fine per il quale sono destinate le grosse somme di denaro che sono state sin quei 
rimesse in varie piazze d’Europa, hanno indotto i curiosi ad indagarne il fine che è stato 
celato sin’hora con vari pretesti ma scopertosi finalmente, che sono diritte per un 
imminente lungo viaggio che vuole omnimamente intraprendere la Maestà Sua per 
l’Europa sino a Roma non mancando che vi aggiunga anco fino a Gerusalem, al 
qual’effetto possa haver fatto scrivere per un passaporto amplissimo al Gran Turco, si è 
cavato di più, che la Maestà Sua è fississima in tal volontà, anzi che desiderava 
eseguirla ne primi di ottobre forse per ritrovarsi in Roma in tempo del S. Natale, o pure 
del principio di Quaresima; ma gli converrà differirla per qualche tempo, quando non 
ne venga distolta affatto, come già hanno cercato di fare alcuni principali Ministri e 
sentisi che tenteranno ancora tutti li Tribunali e il Consiglio di Stato […] La comitiva 
per quella che fin’hora si sa sarà di un Consigliere di Stato che forse caderà nel S.r 
Conte di Assumar, il quale avvisato por parte di Sua Maestà rispose con fortissimo 
biglietto che non conveniva si assentasse la Maestà Sua dal Regno; del Sr March. de 
Gouvea maggiordomo maggiore, del Sr Segretario di Stato che pure si oppose con tutto 
il vigore al volere di Sua Maestà, dichiarandosi che intendeva far ciò per puro zelo di 
vero sudito, et alteratasi la Maestà Sua in udirlo, stimò il Sr Segr. di replicarli che Sua 
Maestà era ben padrona della sua testa, ma non per questo doveva egli tralasciare come 
vero e fedelissimo servitore di dirli quello che in coscienza intendeva in questo 
particolare; con tutto ciò va egli preparandosi a tutto potere per quello che gli spetterà. 
Condurrà seco oltre due camerieri che sono Sr March. di Marialva e Sr Conte di Unhao 
ancora il Sr Duca D. Jaime come suo cavallerizzo magg.re et il virtuoso et erudito Sr Conte di 
Eriseira. Delli tre SS.ri Infanti non	si	sa	per	ancora	quello	Sua	Maestà	abbia	determinato, 
cioè se di condurli seco tutti, come pare probabile, e vero qualcheduno di essi.12 

																																																								
10 G. Raggi, “L’effervescenza culturale…”, cit.; Giuseppina Raggi, “Filippo Juvarra a Lisbona: due 
progetti per un teatro regio e una complessa questione musicale”, in Elisabeth Kieven e Cristina 
Ruggero, Filippo Juvarra 1678-1736, architetto dei Savoia, architetto in Europa, Roma, Campisano, 
2014, II, pp. 209-228. 
11 Visconde de Santarém, Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as 
diversas potências do mundo desde o princípio da monarchia portugueza até aos nossos dias, Paris, J. 
P. Aillaud, 1842-1869, Tomo V 
12 ASV, Segr. Stato, Portogallo 72, c. 329 (27 settembre 1715) 
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La ferma intenzione del monarca è comprovata anche dal vademecum 
scritto da Manuel Caetano de Sousa, Peregrino Instruído. Modo com que se deve 
informar todo o sugeito, que fizer giro, pela Europa, e mais partes do Mundo. 
Mandado fazer na occazião, que S. Mag.de o Sr. Rey D. João o quinto esteve 
para hir incognito, ver as Cortes Estrangeiras, in cui il viaggio è inteso come 
strumento prioritario per coloro che «querem conhecer utilmente o Mundo».13 

La forte opposizione al viaggio, sia interna che da parte di tutti gli altri 
regni europei, era giustificata, considerando il nuovo assetto politico europeo 
stabilito dal trattato di Utrecht. La fuoriuscita del monarca dal regno 
rappresentava un rischio troppo grave. Eppure, durante molti mesi, Giovanni V 
si mantenne fermo nel suo intento, sino a fissare l’itinerario definitivo nei primi 
giorni del 1716: 
	
Non si mette più in dubbio il viaggio di Sua maestà… che vuole portarsi […] a 
Salvaterra […] poco poi di là partire verso Villa Vizosa, in sordina per Albuquerque, 
attraversare la Spagna senza toccar Madrid verso Baiona d’indi  lasciando Parigi fino 
in Fiandra da dove, quando li torbidi con l’Inghilterra fussero terminati, […] intende 
passare in quel Regno, poscia ritornare in Olanda, correre succesivamente la Germania 
per ritrovarsi nel fine del presente anno in Venezia ove si tratterà tutto il Carnevale et 
incominciando la Quaresima dell’anno 1717 passerà forse a Napoli per ritrovarsi in 
Roma nella Settimana Santa e quivi farà la sua dimora almeno fino al giorno del Corpus 
Domini, poi anderà a Fiorenza dimorandovi forse lo spazio di due mesi; proseguirà il 
suo cammino per le altre principali città d’Italia, passando alla corte di Torino e poi a 
quella di Francia e succesivamente attraversando la Catalogna entrerà in Madrid 
tornandosene in Portogallo per l’Andalusia; ciò dicono adesso i principali della 
comitiva.14 
	

Così, tra settembre 1715 e gennaio 1716, la decisione di Giovanni V di 
lasciare il Portogallo e conoscere l’Europa e la resistenza (detta e non detta) 
dell’apparato politico-amministrativo furono gli indiscussi protagonisti delle 
preoccupazioni o degli entusiasmi di tutta la corte e dei rappresentanti delle 
potenze straniere. Il carteggio diplomatico del nunzio apostolico segue passo a 
passo tutto il dipanarsi della complessa vicenda. In dicembre riponeva speranza 
in «questa nazione [che] procura di fare tutti li sforzi per suscitare quanti 
impedimenti potrà al fine di frastornare tal viaggio […] potendo io asserire che 
un gran Ministro mi rispose ultimamente in tutta segretezza e confidenza, 
vedendosi stretto da me al si o al no, = nisi videro	et	tetigero	non	credam	=».15	
In febbraio, confermando l’insistenza del re in voler viaggiare, Vincenzo Bichi 
insinuava alla Santa Sede: «Finalmente altri molto sensati, et appieno informati 
della materia, benchè con sommo segreto non si estendano a dire di più, se non 

																																																								
13 Ana Isabel Buescu, “O “Peregrino Instruido”. Viagem e poder na Europa setecentista”, in Ead., 
Memória e Poder. Ensaios de História cultural (séculos XV-XVIII), Lisboa, Ediçoes Cosmos, 2000, pp. 
109-170. 
14 ASV, Segr. Stato, Portogallo 73, c. 7 (7 gennaio 1716) 
15 ASV. Segr. Stato, Portogallo 72, c. 364 (10 dicembre 1715) 
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che, credono per certo che naturalmente questo negozio si anderà da se 
medesimo sempre più imbrogliando e dileguando a proporzione e perciò che 
svanirà da se medesimo senza molto artificio; sicchè fra tante contrarietà il 
tempo solamente potrà mettere in chiaro quale sarà l’esito di questa Grande 
Idea».16 

Come accennato sopra, il primo diplomatico a rendere edotta la sua corte 
sulla ‘pericolosa’ intenzione del monarca fu l’ambasciatore francese De Mornay. 
Il 14 settembre scrisse a Parigi al ministro de Torcy che: 
	
o viera ver da parte d’ElRei D. João V o Conde da Ericeira, para lhe dar aviso que 
ElRey, seu amo, havendo feito promessa de ir em romaria a N.S. do Loreto, estava 
determinado a cumpri-la com a maior brevidade, indo por terra e encommendava a elle 
Embaixador houvesse de o participar a ElRei de França para saber se seria de seu 
agrado que elle passasse por Inglaterra e depois pela Provença, e igualmente de o 
communicar a ElRei Catholico e saber d’elle se consentiria que atravessasse a 
Hespanha sem passar por Madrid; que o Conde da Ericeira accrescentára que aquella 
jornada e romaria d’ElRei, considerada politicamente e segundo as razões d’Estado, 
devia desenganar os Príncipes que temião que elle entrasse em uma nova liga da 
resolução em que estava de conservar a paz, resolução que por nenhuma razão havia de 
mudar. Que ElRei tencionava partir em 4 de Outubro para se achar no Loreto pelo 
Natal; e tinha intenção de ver a Itália, Allemanha, Holanda, Inglaterra e França, onde 
contava de demorar-se um anno, e queria levar comsigo um dos Príncipes, seus irmãos, 
alêm do Secretario d’Estado que devia ser assistido pelos Condes d’Assumar, d’Unhão 
e da Ericeira e pelo Marquez de Marialva; que a Rainha devia ficar com a Regência, e 
que alêm dos dous Ministros ordinários ella chamaria para os negócios graves os 
Marquezes d’Alegrete e de Fronteira, e o Conde de Castello Melhor, e conclue o 
Embaixador dizendo que no seu sentir aquelle projecto havia de encontrar grandíssimas 
difficuldades, e que por então era um segredo que só fora confiado á Rainha, ao 
Cardeal da Cunha e ao Secretario d’Estado.17 
	

Solo quattro giorni prima, esattamente il 10 settembre 1715, lo stesso 
ambasciatore francese aveva informato il ministro de Torcy che: 
 
que o Infante D. Manoel tinha de ir viajar pela Europa por tempo de dous annos; que o 
seu sequito devia constar de 36 pessoas, 12 das quaes erão das primeiras família do 
Reino; que o Infante tencionara começar pela Andaluzia, e mais províncias d’Hespanha 
até o Russilhão, d’onde se passaria ao Languedoc, e d’ali a Itália e Allemanha, e depois 
a França.18 
	

La coincidenza che, in uno stretto giro di giorni, sia Giovanni V che 
l’Infante Manuel annunciassero l’intenzione di lasciare il regno per un lungo 
viaggio europeo suscita interrogativi. In mancanza di fonti documentali che 

																																																								
16 ASV. Segr. Stato, Portogallo 73, c. 38 (4 febbraio 1716) 
17 V. de Santarém, Quadro…, cit., tomo V, pp. 152-153. 
18 V. de Santarém, Quadro…, cit., tomo V, pp. 149-150. 
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possano aiutare a chiarire se si trattasse davvero di due iniziative indipendenti 
oppure di una prima, imprecisa fuga di notizie, risulta evidente che l’idea del 
viaggio europeo incendiava l’animo ad entrambi, molto più che agli altri fratelli, 
gli Infanti Francisco e António. L’abate De Mornay, dopo aver comunicato a 
Parigi la data della partenza fissata da Giovanni V al 4 ottobre 1715,19 invia una 
nuova relazione il giorno 24 settembre, annunciando alla corte francese che «os 
Ministros havião conseguido d’ElRei D. João V o demorar a partida até o bom 
successo da Rainha»,20 dato che Maria Anna d’Asburgo era in tempo di 
gravidanza del futuro Infante Carlos. 

La data della partenza determinata per il 4 ottobre si colloca alla distanza 
esatta di un mese dalla fuga dell’Infante Manuel avvenuta, appunto, il 4 
novembre del 1715. Le difficoltà immediatamente sollevate intorno al re 
rivelavano la temerarietà dell’intenzione del sovrano che, forse, durante i 
preparativi segreti, non aveva previsto un ostracismo così netto. Il nunzio 
apostolico, nel descrivere l’Infante appena fuggito, l’aveva tratteggiato come un 
giovane diciottenne di buon carattere e devoto, il quale, essendo rimasta vacante 
in quell’anno la sede arcivescovile di Evora, aveva rifiutato la proposta di 
Giovanni V di nominarlo arcivescovo e di promuoverlo «insieme al 
Cardinalato».21 Secondo la memoria segreta del nunzio apostolico: 
	

[Manuel] chiese tempo a rispondere, et essendo stato incalzato fortemen.te più volte per 
la risposta finale, questa si differiva, ma poi fu di non volersi applicare, anzi che 
intendeva fare un viaggio fuori del Regno, dimandandone licenza alla Maestà Sua per 
mezzo di certo Padre Fr. Gaetano carmelitano scalzo; ma Sua Maestà disapprovò 
totalmente tal pensiero di Sua Altezza esagerando alcuni motivi in contrario ancora 
personali, di che mostrò Sua Altezza qualche leggiero dissapore, benché con gran 
disinvoltura per essere un Principe pacatissimo d’animo […]. Seguì ancora ultimamente 
qualche disgusto fra la Maestà Sua e Sua Altezza per averlo Sua Maestà preso per un 
braccio in pubblico, e fattolo andare in sua compagnia con maggior sollecitudine di 
quella che intendeva Sua Altezza […].22 

		
Tra le righe delle varie informazioni e supposizioni trasmesse dal nunzio 

apostolico trapela una capacità dell’Infante di confrontarsi con la volontà del 
monarca, suo fratello, e, nella decisione di fuggire, la possibilità di realizzare ciò 
che era ugualmente desiderato da Giovanni V ma strenuamente ostacolato dal 
fatto che, come gli ebbe a ricordare l’anziano duca di Cadaval durante i convulsi 
mesi della fine del 1715, «nel teatro del	 mondo	 […]	 le	 persone	 dei	 Re	
appartengono ad una sfera tanto differente e superiori a quella degli altri uomini, 

																																																								
19 Vedi nota n. 17. 
20 V. de Santarém, Quadro…, cit., tomo V, pp. 162-163. 
21 ASV, Segr. Stato, Portogallo 72, c. 352 (12 novembre 1715) 
22 ASV, Segr. Stato, Portogallo 72, c. 352 (12 novembre 1715). 
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che non possono mai muoversi incognito, perché o stanno nei loro regni o si sa 
dove sono».23 

La persona della famiglia reale che più risentì della fuga improvvisa 
dell’Infante Manuel fu l’Infanta Francisca. Il nunzio riferì che cadde malata e in 
una grande afflizione.24 Le affinità tra loro si mantennero salde per tutto il tempo 
della lunga separazione, mentre le relazioni con Giovanni V si deteriorarono con 
il passare del tempo. Durante la prima metà del 1716, infatti, il monarca 
continuava nell’intenzione di partire, tanto che, quando la nuova data venne 
fissata per la fine di febbraio del 1716,25 si profilarono varie ipotesi sull’Infante 
Manuel il quale avrebbe poturo «aspettare o andare incontro»26 alla comitiva. 
L’arrivo alla corte di Vienna dell’Infante nell’aprile del 1716 venne considerato 
propizio per la coincidenza della nascita dell’erede al trono cesareo all’inizio di 
maggio. A Lisbona, la regina celebrò «il suo particolare giubilo con musica e 
una sinfonia», mentre si congetturava che «Manuel possa essere passato alla 
Corte [di Vienna] per militare in Ungheria […e] havrà campo di godere dei belli 
divertimenti in congiuntura di tanta allegria».27  

In questo tempo le lettere del nunzio non registrano le tensioni che 
insorgeranno successivamente tra Giovanni V e l’Infante Manuel. Sino a giugno 
del 1716,28 Vincenzo Bichi continua a riferire, seppur in modo più discontinuo, 
sulla volontà del re di intraprendere il suo viaggio. Sino a quando il monarca 
mantenne l’idea di viaggiare, la fuga del fratello non era considerata ancora nei 
termini di quella forte condanna che avrebbe caratterizzato l’atteggiamento di 
Giovanni V a partire dal 1717. Quando, nel febbraio 1717, il pontefice 
intercedette «per il perdono del re al fratello Emanuele», Giovanni V affermò 
«in sommo segreto […] che non doveva né voleva patteggiare con un fratello», 
richiedendo «un atto di ubbidienza e sommissione con tornar qua per non lasciar 
esempio ag’altri suoi fratelli, figli e successori e ancora per salvare l’apparenza 
con il Mondo, a cui è tanto noto il [suo] giusto risentimento».29 

Come è risaputo, la partecipazione dell’Infante nel settembre del 1716 alla 
battaglia d’Ungheria contro i turchi, diede «straordinario contento» a Giovanni 
V tanto da scordarsi «delle disubbidienze di Sua Altezza Reale».30 Le vittorie 
conseguite nell’esercito imperiale, comandato da Eugenio di Savoia,31 
motivarono festeggiamenti alla corte di Lisbona e diedero: 
	
occasione di celebrare il compleanno dell’Infante d. Emanuele seguito alli 3 corrente 
con maggior allegria e gala. In tal giorno il Sig. Segretario di Stato diede un lauto 
																																																								
23 Joaquim Verissimo Serrão, História de Portugal, Lisboa, Editorial Verbo, 1982, vol, V, p. 247. 
24 ASV, Segr. Stato, Portogallo 72, c. 347 (5 novembre 1715). 
25 ASV, Segr. Stato, Portogallo 73, c. 7 (7 gennaio 1716). 
26 ASV, Segr. Stato, Portogallo 73, c. 38v (4 febbraio 1716). 
27 ASV, Segr. Stato, Portogallo 73, c. 146r-v (5 maggio 1716). 
28 ASV, Segr. Stato, Portogallo 73, c. 189 (23 giugno 1716). 
29 ASV, Segr. Stato, Portogallo 74, c. 9 (16 febbraio 1717) 
30 ASV, Segr. Stato, Portogallo 73, c.276v (22 settembre 1722) 
31 I. Cluny, O conde…, cit. pp. 378ss 
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banchetto a tutti i fidalghi attuali servitori della Casa del Re, dopo il quale fece 
rappresentare una commedia castigliana a cui intervenne ancora Sua Maestà affatto 
incognita in parte separata. Anche il Sr Conte di Ericeira fece nell’Accademia di sua 
Casa mercoledì con l’intervento di tutta la Nobiltà e persone di questa Dominante, tanto 
secolari che ecclesiastiche, un eruditissimo elogio in lode di S. Altezza Reale, essendo le 
altre composizioni sì in prosa che in versi, quali furono molte e bellissime in latino et in 
lingua portoghese, pure in lode del detto Sr Infante alla presenza dell’Em.mo Sr cardinale 
da Cunha; del Mons.r Nunzio; e del Sr Amb.re di Francia32 
	

Nell’aprile del 1719 la questione dell’Infante Manuel rimaneva ancora 
«aperta»33 e sarebbe rimasta in sospeso ancora a lungo. Durante i primi mesi del 
1719, l’attenzione di Giovanni V era integralmente assorbita dalla presenza a 
Lisbona dell’architetto Filippo Juvarra.34 La città di Lisbona Occidentale stava 
nascendo dall’immaginazione dell’artista italiano, circondato dall’entusiasmo 
del re e della corte. La vita di palazzo si rinnovava ulteriormente con l’arrivo dei 
musicisti italiani e di Domenico Scarlatti, con cui Juvarra aveva collaborato a 
Roma nei teatri di palazzo del cardinal nepote Pietro Ottoboni e della regina di 
Polonia. In questo clima di effervescenza progettuale e culturale si prefigurò la 
possibilità di risaldare il vincolo tra le Case reali di Braganza e di Savoia grazie 
al matrimonio tra l’Infanta Francisca e il principe Carlo Emanuele di Savoia.  

Il 5 novembre 1720 arrivò a Lisbona da Torino, via Haia, Amsterdam e il 
porto inglese di Portsmouth, il signor Despine. Viaggiava in incognito come 
segretario del re di Sardegna e duca di Savoia Vittorio Amedeo II.35 Aveva 
l’ordine espresso di «vedere la Principessa», prendendo tutte le misure per non 
essere scoperto.36 Il musico Giovan Battista Vannini, che conosceva bene 
Filippo Juvarra, il quale era spesso stato ospite a casa sua durante il suo 
soggiorno a Lisbona tra gennaio e luglio del 1719, aveva assicurato a Despine 
che l’avrebbe ‘coperto’. Il segretario era conosciuto da due nipoti del conte di 
Tarouca che avrebbero potuto riconoscerlo. Nella sua prima lettera descrive la 
dolcezza e l’affabilità notorie dell’Infanta e già preannuncia la voce che sia 
troppo robusta, mentre sottolinea che, per quanto concerne «l’esprit, tutti sanno 
che la casa di Braganza non pecca per averne troppo».37 In novembre riferisce 
alla corte di Torino i motivi del fallimento di tre precedenti trattative 
matrimoniali, attribuendone la causa alla «mancanza di parola di re», di cui 
anche il marchese di Abrantes, a detta dell’informatore Vannini, si lamentava.38 

																																																								
32 ASV, Segr. Stato, Portogallo 74, c.172v (10 agosto 1717) 
33 ASV, Segr. Stato, Portogallo 75, c.70 (11 aprile 1719) 
34 Giuseppina Raggi, “Filippo Juvarra in Portogallo: documenti inediti per i progetti architettonici di 
Lisbona e Mafra”, ArcHistoR, IV/7, 2017, pp. 32-71, publicação disponível na internet em 
http://pkp.unirc.it/ojs/index.php/archistor (consultada em 29 de Setembro de 2017). 
35 Torino, Archivio di Stato di Torino [AST], Sezione Corte, Lettere Ministri, Portogallo, Busta “1720-
1723, Lisbona, il segr. Despine”. Le lettere sono scritte in francese, la traduzione è mia. 
36 Ivi, c.s.n, lettera del 12 novembre 1720 
37 Ibidem. 
38 Ivi, c.s.n, lettera del 19 novembre 1720 
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L’inviato torinese in incognito è attento a considerare «i difetti della famiglia di 
questi principi, che sono la brutalità e un’inclinazione disordinata per il sesso»,39 
riguardo alle principesse sottolinea la scarsa fertilità. All’inizio di dicembre 
riesce a vedere l’Infanta direttamente nella tribuna della cappella reale, 
scrivendo «si parla qui in pubblico del matrimonio del principe del Piemonte con 
l’Infanta come di una cosa fatta».40 Si prefigge di riuscire a parlare con un 
medico di corte «suo amico» in breve tempo, mentre conferma l’incarico regio 
dato a Alexandre de Gusmão, il quale si apprestava a viaggiare verso Roma, di 
fermarsi alla corte di Torino e lo definisce «um homme qui a beaucoup d’esprit 
et qui parle tres bien les langues»,41 «fratello di un Religioso che ha molto 
accesso al re».42 Il 10 dicembre, Despine riesce a vedere bene la principessa, 
avendo avuto l’occasione di osservarla mentre scendeva le scale del palazzo e 
montava sulla carrozza per recarsi in una chiesa. Ne dà un giudizio positivo, 
rafforzandolo con le affermazioni del medico di corte che gli aveva espresso 
«tutto il bene immaginabile sulla principessa e speranza di fecondità».43 

La presenza informale di Despine non passò, ovviamente, inosservata alla 
corte, tanto che alla fine di gennaio del 1721, il torinese scrive «ho trovato qui 
un pittore piemontese chiamato Duprà, che lavora come ritrattista di corte, mi è 
venuto a dire che qualche giorno fa gli hanno domandato che impressione aveva 
del Sr Principe del Piemonte».44 A marzo descrive più dettagliatamente l’Infanta 
Francisca, sottolineando il peso, ma anche comparandola con altre dame 
portoghesi ugualmente in carne. Riferisce che «tutti qui la vogliono vedere 
sposata a S. Altezza Serenissima».45 Tra marzo e aprile l’Infanta non 
accompagna la regina nelle uscite dal palazzo reale, rimanendo nelle sue stanze. 
Il torinese continua a riportare commenti sul sovrappeso di Francisca e a 
congetturare sui motivi che inducono l’Infanta a non mostrarsi.46 A metà giugno 
giunse a Lisbona il marchese de Cavatour con l’incarico non più segreto di 
valutare la possibilità di unione matrimoniale.47  Con l’arrivo del marchese 
l’Infanta si mostra varie volte in pubblico con la regina, la quale si fa sempre 
accompagnare in carrozza come pretesto per mostrarla. Questa visibilità dà 
modo di considerare l’effettiva grassezza dell’Infanta «anche se ben 
proporzionate le parti».48 Il musico Vannini assicura al segretario Despine 
«l’onore di baciare la mano alla Regina stessa e anche all’Infanta, e che troverà i 
mezzi per vederla spesso da vicino, avendomi chiesto un po’ di pazienza mi ha 

																																																								
39 Ivi, c.s.n, lettera del 26 novembre 1720 
40 Ivi, c.s.n, lettera del 3 dicembre 1720 
41 Ivi, c.s.n, lettera del 19 novembre 1720 
42 Ivi, c.s.n, lettera del 3 dicembre 1720 
43 Ivi, c.s.n, lettera del 12 dicembre 1720 
44 Ivi, c.s.n, lettera del 28 gennaio 1721 
45 Ivi, c.s.n, lettera del 4 marzo 1721 
46 Ivi, c.s.n, lettera del 6 giugno 1721 
47 Ivi, c.s.n, lettera del 17 giugno 1721 
48Ivi, c.s.n, lettera del 1 luglio 1721 
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fatto sperare che, attraverso le serate musicali, procurerà l’accesso a corte».49 Il 
marchese di Cavatour era ben introdotto a corte e godeva del favore delle 
personalità più influenti, tra cui, certamente, si annoverava il marchese 
d’Abrantes. Il 15 luglio ripartì per Torino dopo essere stato congedato dal re con 
«maniere molto graziose» e con particolari attenzioni «che non era solito 
prestare ad alcun Straniero».50 Il diplomatico torinese portò con sé a Torino «un 
ritratto molto naturale» e un corpetto.51 Poco prima della partenza del marchese 
di Cavatour, l’Infanta «fu in abito d’amazzone nella carrozza della regina».52 Le 
buone speranze di matrimonio dovevano suggerire di mostrarla più attiva, agile e 
fisicamente in buona forma per garantire la successione. Il diplomatico torinese 
partì intorno al 20 luglio e l’Infanta Francisca continuò ad uscire tutti i giorni in 
carrozza con la regina Maria Anna. Le trattative preliminari sembravano 
favorevoli al matrimonio tra le due case reali. Il ritratto dell’Infanta Francisca fu 
realizzato dal pittore torinese Domenico Duprà e generò un certo scandalo, dato 
che il pittore, qualche giorno dopo la partenza di Cavatour comunicò a Despine, 
tramite Vannini, che il marchese d’Abrantes voleva essere rimborsato per aver 
pagato il ritratto «sedici luigi».53 Dopo alcuni giorni, il marchese aveva fatto 
restituire il denaro a Despine, smentendo quanto affermato da Duprà, la cui 
«indegna condotta» scandalizzò il segretario torinese considerando che «è lo 
stesso [pittore] a cui lui [il marchese d’Abrantes] beneficiò tanto quando era a 
Roma».54  

In settembre le disposizioni per il matrimonio, che si dava per certo, 
occupano la corte. Si pensa a preparare carrozze, lettighe, livree e cucinieri. 
Despine afferma che «se il matrimonio si realizzerà, l’orgoglio della Nazione 
farà fare alla nobiltà stravaganze e spese; in aggiunta al genio del Re che lo porta 
a fare tutto ciò che brilli e possa essere ammirato dai paesi stranieri».55 La 
gestione finanziaria del regno è, infatti, uno degli aspetti che, durante il suo 
soggiorno a Lisbona, più sorprende il segretario torinese. Sin dal gennaio 1721 
aveva riportato che «le finanze sono così male amministrate e loro [i portoghesi] 
hanno così poca precisione nell’adempiere i loro impegni, che quando il Re ha 
bisogno di soldi, non li riesce a trovare se non a interessi esorbitanti, potendosi 
affermare che il	 Portogallo, che fornisce l’oro pressoché a tutta Europa, è il 
Regno in cui meno ce n’è a disposizione».56 

All’inizio di ottobre l’Infanta Francisca continuava a partecipare 
intensamente alla vita pubblica, assistendo alle feste di tori, dove si mostrò 

																																																								
49 Ibidem. 
50 Ivi, c.s.n, lettera del 15 luglio 1721 
51 Ivi, c.s.n, lettera del 22 luglio 1721 
52 Ivi, c.s.n, lettera del 15 luglio 1721 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ivi, c.s.n, lettera del 16 settembre 1721 
56 Ivi, c.s.n, lettera del 28 gennaio 1721 
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«vestita alla francese».57 Mentre tutto sembrava combinato, iniziarono a 
giungere voci su contatti stabiliti dalla corte piemontese con quella di 
Danimarca.58 Il 14 ottobre il musico Giovan Battista Vannini si recò da Despine 
chiedendo notizie dalla corte torinese e venendo a sapere che «non ve ne era 
nessuna, si mostrò sorpreso, lamentandosi di non aver ricevuto nessuna lettera 
né dal marchese de Cavatour, né da D. Filippo [Juvarra]».59 Disse a Despine «[a 
corte] si vorrebbe ben sapere se sì o no», e lui replicò che «in un affare di tale 
importanza non si potevano fare troppe congetture».60 Il segretario approfittò per 
chiedere chiarimenti sul fatto che, alcuni giorni prima, da due o tre persone di 
sua conoscenza, tra cui «un Prete Irlandese che insegna francese all’Infante e un 
altro chiamato D. Lorenzo Gusman che gode di una forte vicinanza con il Re»,61 
gli era stato domandato se il principe del Piemonte si sposava con la principessa 
di Danimarca e che questa informazione gli era stata data da Vannini. Il cantore 
della cappella reale di Giovanni V assicurò il segretario torinese che non era 
affatto vero, paventando la possibilità di un ripensamento da parte del monarca 
lusitano.62 Certo è che, a metà ottobre, lo stile di vita dell’Infanta Francisca 
cambiò: ella riprese il suo modo di vivere più ritirato, uscendo raramente in 
carrozza con la regina, mentre a corte si era venuti a conoscenza del viaggio del 
marchese d’Aix in Danimarca.63  

Mentre sfumano le possibilità matrimoniali dell’Infanta, Despine rimarca 
la dissolutezza della vita di Giovanni V il quale «fa fare una quantità di servizi 
d’argento e un magnifico letto. Si dice che li voglia regale alla sorella, ma 
potrebbero ben essere anche per la religiosa per la quale fa spese che vanno oltre 
l’immaginazione».64 Si trattava, chiaramente, della sua amante Paula nel 
convento di Odivelas, dove, nel gennaio 1722, il monarca continuava a divertirsi 
«in una maniera che scandalizza tutto il mondo, avendo ordinato, tra altri, tre 
giorni di balli in maschera, dicendosi che si voleva solennizzare con la maggior 
pompa possibile la novena fatta da quelle religiose».65 Il fatto, in realtà, si 
riferiva al festeggiamento del carnevale che, nei primi anni Venti, la corte 
portoghese iniziò a celebrare a Salvaterra, dato che, come descrisse con dovizia 
di particolari il rappresentante imperiale Giuseppe	Zignoni,66 il monarca faceva 
replicare a Odivelas «tutte le serenate e altre cantate di gusto che si cantano nella 
Patriarcale o in Palazzo dalli musici italiani oltre altre compositioni nove fatte 
per colá espressamente, dal che molte di quelle monache si sono rese virtuose in 

																																																								
57 Ivi, c.s.n, lettera del 9 ottobre 1721 
58 Ivi, c.s.n, lettera del 5 ottobre 1721 
59 Ivi, c.s.n, lettera del 14 ottobre 1721 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Ivi, c.s.n, lettera del 19 ottobre 1721 
64 Ivi, c.s.n, lettera del 14 ottobre 1721 
65 Ivi, c.s.n, lettera del 27 gennaio 1722. 
66 Giuseppina Raggi, “The Queen of Portugal Maria Anna of Austria and the Royal Opera Theaters by 
Giovan Carlo Sicinio Galli Bibiena”, Music in Art, XLII, 1/2, 2017, pp. 121-140. 
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musica italiana».67 Nel febbraio del 1722 il segretario Despine si apprestava a 
lasciare il Portogallo, confermando che nella corte non si parlava più del 
matrimonio dell’Infanta con il principe di Savoia e che «il re [Vittorio Amedeo 
II] avrebbe ben potuto mettere gli occhi sulla Principessa figlia del re [Barbara 
di Braganza N.d.A], che aveva già dieci anni compiuti, considerando che il Re di 
Francia aveva annunciato il suo matrimonio con l’Infanta di Spagna».68 

Lasciato il Portogallo, restava da stilare le spese fatte per realizzare il suo 
compito diplomatico. La lista delle spese includeva «un anello di diamanti 
donato al Maestro Vanini pagato 20 luigi d’oro; sedici luigi d’oro per pagare il 
ritratto dell’Infante; 25 luigi d’oro per pagare un corpetto dell’Infante».69 La lista 
delle spese straordinarie rivela le complicità messe in atto per raggiungere lo 
scopo affidatogli da Vittorio Amedeo II: 
 
Per una damigella dell’Infanta per prendere le misure […] 
A più persone che mi hanno procurato quella conoscenza […] 
Per il medico di corte […] 
Per il regalo a uno dei valletti di camera del Re del “Gran Teatro di Savoia e di 
Piemonte” e del libro dell’Abate de Lavrian che si fecero venire dall’Olanda, dove si 
trovano tutti i ritratti della famiglia reale di Savoia Lire 200 
Per una dama di corte che mi ha dato un abito ma non era conforme alla misure attuali 
[dell’Infanta] Lire 80 
Donati alla moglie di uno dei miei amici che mi ha reso diversi servizi sin dall’inizio del 
mio arrivo, tanto nell’avvertirmi quando la principessa usciva quanto nell’avermi 
procurato i luoghi da cui la potessi vedere comodamente sia dentro la chiesa [la 
cappella reale N.d.A] che all’uscita del palazzo reale, due piccoli brillanti Lire 312 
Altri piccoli regali a diverse persone come valletti, guardie etc. Lire 12070 
		
La vita dell’Infanta Francisca rientrò nella quotidianità del palazzo reale senza 
più ulteriori possibilità di matrimonio. Visse partecipando a tutti i divertimenti 
musicali che ritmavano la vita di corte, soprattutto, la corte della regina Maria 
Anna d’Austria. Quando, nel 1734, l’Infante Manuel ritornò in Portogallo dopo 
19 anni d’assenza, l’incontro con Giovanni V avvenne nel giorno del 
compleanno del sovrano che, dalla benedizione della basilica di Mafra nel 1730 
coincisa con il suo genetliaco, si recava sempre a Mafra per l’occasione. 
Giovanni V lo ricevette «con segni di affettuosa tenerezza e lo condusse in città, 
avendogli assegnato un quarto nel suo palazzo ove la stessa sera si ebbe una 
cantata per il giorno della nascita di Sua Maestà».71 Quando giunse, l’Infante 
Manuel godeva ancora della pensione concessagli dall’imperatore Carlo VI, 
fratello della regina, ed era stato accompagnato dal frate predicatore imperiale 
l’italiano Agostino da Lugano, conosciuto a Vienna e molto stimato da Maria 

																																																								
67 HHStA, StAbt, Portugal, Kart. 12, 1723, f. 10r-v (2 febbraio 1723). 
68 Ivi, c.s.n, lettera del 10 febbraio 1722. 
69 Ivi, c.s.n. 
70 Ivi, c.s.n. 
71 ASV. Segr. Stato, Portogallo 89, c. 578 (26 ottobre 1734). 
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Anna d’Asburgo. Egli si trattenne alla corte lusitana sino ad agosto del 1736, 
quando venne richiamato a Vienna.72 Durante il suo soggiorno la regina fece 
organizzare varie prediche nella «gran sala del palazzo reale»,73 dove si 
riunirono insieme ai sovrani, a tutta la famiglia reale e la corte anche «un gran 
numero di Italiani»74 per la possibilità di ascoltare il famoso predicatore, che 
proferiva i suoi sermoni in italiano.75 
La cultura italiana aveva caratterizzato l’educazione e la vita viennese di Maria 
Anna prima di divenire regina di Portogallo. Anche l’Infante Manuel aveva 
intensificato, durante i lunghi anni trascorsi fuori dal regno e, soprattutto, alla 
corte di Vienna, il gusto per le arti italiane, che la regina aveva iniziato ad 
instillare in lui e Francisca sin dal 1708, quando ancora erano bambini. Le 
vicissitudini delle loro vite non avevano, né avrebbero concesso loro di 
condividere molto tempo insieme. Dal 1715, quando era fuggito, l’Infante 
Manuel tornava in Portogallo come uomo maturo di 37 anni, ritrovando la 
sorella di 35 che sarebbe scomparsa dopo soli due anni, nel 1736. In questo 
frattempo, la passione per il teatro e l’opera italiana continuò ad unirli. Pochi 
mesi dopo il suo rientro, Manuel stabilì la sua abitazione nella villa di Belas, 
recandosi saltuariamente alle celebrazioni in palazzo. Il 30 gennaio 1736 si 
festeggiò il compleanno dell’Infanta Francisca con una «nuova opera» allestita 
nel teatro di corte. Aveva personalmente invitato il fratello, scrivendogli un 
biglietto di suo pugno al quale Manuel aveva risposto: «L’invito di Vostra 
Altezza mi è giunto con molto piacere. Non per l’opera, ma in questo Suo 
Giorno, come posso mancare?».76 
Pochi mesi dopo, il 15 luglio, l’Infanta Francisca moriva, mentre in settembre 
l’Infante Manuel si rese protagonista della seconda fuga dal regno, «architettata 
in modo sagace e segreto», tanto che «per occultare maggiormente il suo 
pensiero e secondare il genio del Re suo fratello, avea da qualche tempo fatto 
fabricare nel suo ritiro di Bellas il monte Calvario con la Via Crucis».77 
Affermando di trascorrere con molti religiosi suoi confidenti intere giornate di 
devozioni, in realtà, sin dal rientro nel 1734, preparava una nuova fuga! Gli 
rimaneva quello spirito che aveva condiviso con Giovanni V negli anni giovanili 
dei febbrili preparativi per il grande viaggio europeo del 1715. I tempi erano 
profondamente cambiati però. La morte della sorella gli aveva procurato un 

																																																								
72 ASV. Segr. Stato, Portogallo 91, c. 148 (1 maggio 1736). 
73 ASV. Segr. Stato, Portogallo 30, c. 71 (15 marzo 1735). 
74 ASV. Segr. Stato, Portogallo 89, cc. 76-77 (22 marzo1735). 
75 Elisabeth Garms-Cornides, “Pietá ed eloquenza. Ecclesiastici italiani alla corte imperiale tra Sei e 
Settecento”, in Marco Bellabarba e Jan Paul Niederkorn (orgs), Le corti come luogo di comunicazione. 
Gli Asburgo e l’Italia (secolo XVI-XIX), Bologna – Berlino, Società editrice il Mulino – Duncker & 
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Hof Karls I”, Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchivs – Beruf(ung): Archivar Festschrift fur 
Lorenz Mikoletzy, 55, 2011, Teil II, pp. 815 – 831. 
76 HHStA, StAbt, Portugal, Kart. 13 (Berichte 1732–1737), fol. 516v-517r. Ringrazio Andrea Sommer-
Mathis per il passo in tedesco. La traduzione italiana è mia. 
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sincero dolore e, nel clamore suscitato dalla nuova fuga, il silenzio della regina, 
la quale «não disse uma palavra a esse respeito»,78 preannunciava il fallimento 
dell’impresa. L’Infante, infatti, aveva intenzione di ritornare a Vienna, dove 
giunse, in effetti, nel 1738. Questa volta, però, venne rimandato in Portogallo, 
dando inizio ad una fase conturbata della sua vita, sempre volta alla speranza di 
uscire dal regno. 
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