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Ecos portugueses nos impressos hispalenses
de Bernardino de Escalante

Rui Manuel Loureiro
CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa & ISMAT, Portimão (Portugal)

Resumen
Existió en Sevilla, entre 1560 y 1580, en la secuencia del establecimiento 
de los portugueses en Macao, una activa coyuntura oriental, que se carac-
terizó por la producción y difusión alargada, a veces de forma impresa, de 
noticias sobre Asia y específicamente sobre China. La descubierta de la 
ruta de torna-viaje de Filipinas al Nuevo Mundo incentivó el interés español 
por las cosas asiáticas, congregando una red de políticos, diplomáticos, 
cosmógrafos, naturalistas, que miraban con interese hacia Oriente, entre-
viendo no solo transcendentales oportunidades de promoción del saber, 
pero también estratégicas posibilidades para España de expansión de su 
área geográfica de influencia y intervención. Bernardino Escalante fue un 
ejemplo paradigmático de tal coyuntura. El presente texto procura identi-
ficar ecos portugueses en los impresos hispalenses del religioso español.
Palabras clave: Bernardino de Escalante; Sevilla; Portugal; China; cultura 
impresa; redes de información.

Abstract
Between 1560 and 1580, in the wake of the establishment of the Portuguese 
in Macao, there was in Seville a particularly active Oriental conjuncture cha-
racterized by the production and widespread, sometimes printed, dissemi-
nation of news about Asia and specifically about China. The discovery of the 
route from the Philippines to the New World stimulated Spanish interest in 
Asian matters, bringing together a network of politicians, diplomats, cosmo-
graphers, naturalists, who looked with interest to the East, not only seeing 
transcendental opportunities to promote knowledge but also possible stra-
tegies for Spain to expand its geographic area of influence and intervention. 
Bernardino Escalante was a paradigmatic example of such an environment. 
The present text seeks to identify Portuguese echoes in the printed works 
of the Spanish religious.
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Keywords: Bernardino de Escalante; Seville; Portugal; China; printed culture; 
networks of information.

A edição de 1584 do famosíssimo Theatrum Orbis Terrarum de Abraham 
Ortelius, publicada em Antuérpia nas oficinas de Christophe Plantin, 
incluía pela primeira vez um inovador mapa da China, atribuído a um tal 
“Ludovico Georgio”. Tratava-se, como hoje se sabe, da única produção 
conhecida do cartógrafo português Luís Jorge de Barbuda, que por esses 
anos trabalhava em Espanha, para onde fora levado pelo cosmógrafo 
italiano Giovanni Batista Gesio, a instâncias de D. Juan de Borja, quando 
este último desempenhava em Portugal funções de embaixador de Filipe 
II1.  Os mapas do atlas de Ortelius costumavam incluir no respectivo 
reverso um texto alusivo ao espaço geográfico que representavam2. 
E o mapa de Barbuda não é excepção, pois apresenta uma elaborada 
descrição da China no verso, que começa (e utilizo a edição espanhola 
de 15883) por esta frase: “Desta region ha escrito vn librillo particular 

1. Barbuda, Luís Jorge de. “Chinae, olim Sinarum regionis, noua descriptio”. In Carlos 
Martínez-Shaw & Marina Alfonso Mola, eds. La ruta española a China. Madrid, Edi-
ciones El Viso, 2007, pp. 90-91; para a primeira edição, cf. Ortelius, Abraham, ed. 
Theatrum Orbis Terrarum. Antuérpia, Christophe Plantin, 1584. Sobre Luís Jorge de 
Barbuda, ver Cortesão, Armando. Cartografia e cartógrafos portugueses dos séculos XV 
e XVI. 2 vols. Lisboa, Seara Nova, 1935, vol. II, pp. 276-285; ver também Cortesão, 
Armando & Mota, Avelino Teixeira da, eds. Portugaliae Monumenta Cartographica. 6 
vols. Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1987, vol. III, pp. 123-125.

2. A propósito do atlas de Ortelius, ver Broecke, M. P. R. van den. Ortelius Atlas Maps: 
An Illustrated Guide. Leiden / Boston, Brill, 2011. Sobre os textos que aparecem no 
verso dos mapas, ver Broecke, M. P. R. van den. Theatrum Orbis Terrarum (1570-
1641): Characteristics and development of a sample of on verso map texts. Utrecht, 
Universiteit Utrecht, 2009.

3. Ortelius, Abraham. Theatro de la Tierra Universal. Antuérpia, Christopher Plantin, 
1588, fl. 93 (disponível em: http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/726/11/thea-
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Fig 1: Retrato de Bernardino 
de Escalante. 

Cf. Escalante, Bernardino de. 
Dialogos del Arte Militar. Se-
vilha, Casa de Andrea Pescio-
ni, 1583, nas páginas prelimi-
nares, não numeradas. Sobre 
o activo e interessante im-
pressor desta obra, ver Gómez 
Merchán, Francisco Javier. 
«De librero a traductor: An-
drea Pescioni y su aportación 
a las “Historias prodigiosas”». 
Archivo Hispalense, tm. 95, ns. 
288-290, 2012, pp. 397-410. 
Existem duas edições recentes 
desta obra de Escalante, uma 
fac-similada, outra crítica: Es-
calante, Bernardino de. Dia-
logos del Arte Militar, ed. José 
Luis Casado Soto & Geoffrey 
Parker. Salamanca, Universi-
dad de Cantabria, 1992; Esca-
lante, Bernardino de. Diálogos 
del Arte Militar, ed. Raquel 
Martín Polín. Madrid, Minis-
terio de Defensa, 2002. 

Bernardino de Escalante en lengua Española: d’el que hemos sacado es-
tas cosas siguientes”. Por esta via, no verso de um mapa publicado por 

tro-de-la-tierra-universal/ [acesso em 24-09-2017]). Esta edição espanhola, aparen-
temente, terá sido sobretudo da responsabilidade do impressor Plantin; ver Harris, 
Jason. “Plantin’s Spanish Atlas and the Politics of the Vernacular”. In Barry Taylor & 
Alejandro Coroleu, eds. Humanism and Christian Letters in Early Modern Iberia (1480-
1630). Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Press, 2010, pp. 75-92.
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Ortelius, o “librillo” que Escalante dedicou à China viria a conhecer uma 
divulgação extraordinária4.

 Vejamos em primeiro lugar quem era Bernardino de Escalante, 
que nasceu em Laredo entre 1530 e 1535, e de quem, por um singular 
acaso, se conhecem actualmente dois retratos, circunstância assaz 
invulgar em personagens de estatuto social menos elevado. O primeiro 
retrato é uma gravura que figura numa das duas obras que viria a publi-
car, e que nos apresenta o busto de um homem de meia-idade, debaixo 
do escudo dos Escalante [cf. Fig. 1]. 

 O segundo retrato de Escalante apresenta-o em pose de oração, 
na tábua esquerda de um tríptico religioso de finais do século XVI, que 
se conserva na igreja paroquial de Laredo5. Assinalem-se dois detalhes 
desta curiosa peça artística. Por um lado, dois livros figuram sobre 
uma mesa, no canto direito do retrato, as duas obras publicadas por 
Escalante, que serão referidas já de seguida. Por outro lado, a legenda 
em latim, que nos apresenta um resumo da sua vida e obra: “Bernardino 
de Escalante, em outro tempo inquisidor da Inquisição de Sevilha, famosís-
simo por tirar à luz dois livros, Da Arte Militar e História da China Oriental. 
Este era o seu rosto e aparência na época em que tinha 46 anos”6. Valerá 
a pena salientar, entretanto, que o retrato do tríptico de Laredo foi res-
taurado, com alterações significativas do original, como foi já assinalado 
pelo mais laborioso biógrafo de Escalante7. 

 Bernardino era filho de García de Escalante, um armador de 
navios e importante mercador de Laredo, cujas embarcações estabe-
leciam relações marítimas regulares com as regiões setentrionais da 

4. Ver Melón, Amando. “El ‘librillo’ de Bernardino de Escalante”. Estudios Geograficos, 
vol. 28, n. 108, 1968, pp. 423-432.

5. Ver reprodução e análise do tríptico em Cofiño Fernández, Isabel. La pieza del mes - 
Noviembre 2015: Tríptico de la Virgen de los Desamparados. Capilla de la Concepción 
de la Iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo. Santander, Aula de Patrimonio 
Cultural - Universidad de Cantabria, 2015.

6. A legenda original reza o seguinte: «BERNARDINUS DESCALANTE INQUISITIONIS 
APUD HISPALENSES QUONDAM, INQUISITOR, EDITIS IN LUCEM DE ARTE MILITA-
RIA AC SINARUM ORIENTALIUM HISTORIAE LIBRIS CLARISIMUS, HOC ERAT ORIS 
VULTU ET DECORE QUO TEMPORE ANNUM AETATIS AGERET XLVI».

7. Ver Casado Soto, José Luis. «Bernardino de Escalante, perfil sobre un paisaje en el 
tiempo». In Bernardino de Escalante. Discursos de Bernardino de Escalante al Rey y sus 
Ministros (1585-1605), ed. José Luis Casado Soto. Salamanca, Universidade de Can-
tabria / Excmo. Ayuntamiento de Laredo, 1995, pp. 15-106. Trata-se do mais actua-
lizado e mais rigoroso estudo sobre Escalante, que aqui utilizo para as referências 
biográficas. 
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Europa. O jovem Bernardino terá decerto participado de forma activa 
nos empreendimentos familiares. 

 Existe uma questão marginal, que creio nunca terá sido coloca-
da, que é a de saber se existiram relações familiares entre Bernardino 
de Escalante e um outro García de Escalante, quer dizer, García de 
Escalante Alvarado. Este último, é bem sabido, passou ao Novo Mundo 
em 1538, e viajou pelo Pacífico, com rumo às Islas del Poniente, na com-
panhia de Ruy López de Villalobos na década de 1540. Foi, aliás, um dos 
sobreviventes desta expedição, que na impossibilidade de efectuarem a 
viagem de volta desde as ilhas de Maluco até ao Novo Mundo, voltaram 
a Lisboa pela rota do Cabo, em navios lusitanos. A partir da capital 
portuguesa, onde esteve encarcerado, Escalante Alvarado escreveu 
uma relação da sua viagem de circum-navegação, na qual se debruçava 
com algum pormenor sobre o Oriente mais longínquo, e inclusivamente 
sobre a China e o então recém-descoberto arquipélago do Japão8. Partiu 
seguidamente para a Nova Espanha, onde veio a falecer em 1560. Muito 
provavelmente pertenceria a um dos ramos dos Escalante de Laredo, 
sendo um primo afastado de Bernardino. Mas não se sabe se a notícia 
das suas viagens orientais terá de alguma forma influenciado o interesse 
que mais tarde Bernardino de Escalante veio a demonstrar pelo Oriente 
em geral e pela China em particular9.

 Em 1554 o jovem Bernardino embarcou na armada que a partir 
do norte de Espanha levou a Inglaterra o príncipe Felipe, para o seu 
casamento com a rainha inglesa Mary Tudor10. Depois de um período 
de catorze meses em Inglaterra, Escalante continuou viagem rumo à 
Flandres, no séquito de Felipe, que em Bruxelas, em princípios de 1556, 
receberia o trono de Espanha, na sequência da abdicação do pai, o im-
perador Carlos V11. Durante este período, Escalante terá provavelmente 
participado em diversas campanhas militares na Flandres12, já que anos 

8. Ver Varela, Consuelo. El viaje de Ruy López de Vilalobos a las Islas del Poniente, 1542-
1548. Milão, Cisalpino – Goliardica, 1983.

9. Sobre as informações orientais de García de Escalante, ver Loureiro, Rui Manuel. Fi-
dalgos, Missionários e Mandarins: Portugal e a China no Século XVI. Lisboa, Fundação 
Oriente, 2000, pp. 363-396.

10. A respeito do casamento real, ver Samson, Alexander. “Changing Places: The Ma-
rriage and Royal Entry of Philip, Prince of Austria, and Mary Tudor, July-August 
1554”. The Sixteenth Century Journal, vol. 36, n. 3, 2005, pp. 761-784.

11. Ver Bouza Alvarez, Fernando. D. Filipe I. Lisboa, Temas & Debates, 2008.
12. Sobre as guerras da Flandres, ver Parker, Geoffrey. The Army of Flanders and the 

Spanish Road, 1567-1659. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
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mais tarde escreverá um livro sobre a arte da guerra, alegando possuir 
larga experiência na matéria.

 Regressado a Espanha por volta de 1560, Bernardino de 
Escalante ter-se-á aparentemente dedicado aos estudos superiores 
durante alguns anos, acabando por ingressar na carreira eclesiástica. Na 
década seguinte há notícias de que era beneficiado na igreja de Laredo, 
e também comissário da Inquisição da Galiza. Mais ou menos neste 
período, entre 1567 e 1574, esta instituição galega esteve praticamente 
inactiva, mas os comissários inquisitoriais mantiveram as suas funções 
de vigilância do tráfico mercantil nos portos da região, controlando 
sobretudo o contrabando de livros oriundos do norte da Europa13.

 Em data que não se consegue precisar, mas seguramente por 
volta de 1570, Escalante efectuou uma viagem a Lisboa, por razões 
desconhecidas. Nesta época houve um intenso movimento de espan-
hóis na capital portuguesa, coincidindo com a residência de don Juan 
de Borja naquela cidade, como embaixador espanhol, a partir de 1569. 
Desde o seu posto lisboeta, don Juan de Borja, para além de todas as 
funções normalmente cometidas a um embaixador, e de acordo com 
as instruções que tinha recebido de Felipe II, deveria estar especial-
mente atento a “lo que pasa en lo de las yslas philipinas”14. Quer dizer, os 
espanhóis, depois de várias tentativas infrutíferas, tinham finalmente 
logrado estabelecer uma ligação marítima regular entre o Novo Mundo 
e o arquipélago das Filipinas, graças à descoberta da torna-viagem por 
Andrés de Urdañeta em 1565.

 Espanha tentava ocupar posições sólidas naquele longínquo 
arquipélago. Mas as autoridades espanholas mantinham-se atentas a 
uma possível reacção negativa da parte de Portugal, pois não era ainda 
pacífica a exacta delimitação do anti-meridiano de Tordesilhas, e as 
questões relacionadas com a partilha de áreas de influência na Ásia 
mais oriental estavam na ordem do dia15. Entretanto, não é impossível 

13. Ver Contreras, Jaime. El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia. Madrid, Akal, 1982, 
p. 80.

14. Instruções de Felipe II (Madrid, 06-12-1569), documento transcrito em Sánchez 
Moguel, Antonio. Reparaciones Históricas - Estudios Peninsulares. Madrid, Imprenta 
y Litografía de los Huérfanos, 1894, pp. 233-238. Sobre as actividades do embaixa-
dor em Lisboa, ver Deswartes-Rosa, Sylvie. “De l’emblematique à l’espionnage: au-
tour de D. Juan de Borja, ambassadeur espagnol au Portugal”. In Pedro Dias, ed. As 
Relações Artísticas entre Portugal e Espanha na Época dos Descobrimentos. Coimbra, 
Livraria Minerva, 1987, pp. 147-183.

15. Relativamente a esta questão, ver Ollé, Manel. “A Inserção das Filipinas na Ásia 
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que a verdadeira corrida de Espanha ao Oriente, na década de 1560 fosse 
uma consequência imediata do estabelecimento dos portugueses em 
Macau por volta de 1555. Perante as notícias chegadas a Lisboa, e desde 
logo transmitidas para Espanha, sobre os proveitosos negócios que os 
portugueses realizavam nas partes da China e na rota entre Macau e o 
Japão, os espanhóis miravam as Filipinas como a única possibilidade 
de acesso a estes riquíssimos mercados asiáticos16.

 As actividades de don Juan de Borja em Lisboa, portanto, tinham 
uma clara ligação com os assuntos orientais. Seguramente por esse mo-
tivo, o embaixador estava acompanhado em Lisboa por Giovanni Battista 
Gesio, um cosmógrafo napolitano que estava ao serviço de Felipe II17. 
Os dois tentaram durante a década de 1570 recrutar diversos técnicos 
portugueses especializados em assuntos ultramarinos –e entre estes 
o cartógrafo e matemático Luís Jorge de Barbuda, justamente o autor 
do mapa da China publicado por Abraham Ortelius. O objetivo essencial 
das actividades de don Juan de Borja tinha que ver com o estabeleci-
mento da linha de demarcação na área das Islas del Poniente; e por 
isso mesmo era fundamental a acumulação de materiais geográficos e 
cartográficos actualizados e relacionados com esta problemática. Mas 
ao mesmo tempo nota-se também da parte do embaixador e dos seus 
colaboradores uma procura intensa, em Lisboa, de informações orais, 
escritas, gráficas, e também materiais, sobre la China. 

 Um dos casos mais relevantes diz respeito a uma carta que o 
padre Gregorio González escreveu a don Juan de Borja desde Malaca, 
por volta de 1571, e que continha uma elaborada descrição da parte 
mais extrema da Ásia, com diversas anotações sobre a China. Gregorio 
González, sobre o qual nada de especial se consegue apurar, era um 
padre espanhol que tinha vivido alguns anos em Macau. Aparentemente, 
González enviou também desde Malaca um conjunto de 18 livros chineses 
impressos, que seriam remetidos a Madrid pelo embaixador Borja –e 
que ainda hoje se conservam na biblioteca do Escorial18–.

Oriental (1565-1593)”. Revista de Cultura / Review of Culture, n. 7, 2003, pp. 7-22.
16. Ver, a propósito, Loureiro, Rui Manuel. Em busca das origens de Macau. Macau, Mu-

seu Marítimo de Macau, 1996. 
17. A respeito de Gesio, uma curiosíssima e mal estudada personagem, ver Lamb, Ur-

sula. Nautical Scientists and their Clients in Iberia (1508-1624): Science from Imperial 
perspective. Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1985; e também 
Portuondo, María M. Secret Science: Spanish Cosmography and the New World. Chica-
go / Londres, The University of Chicago Press, 2009.

18. Carta / relação editada em Loureiro, Rui Manuel Loureiro. Em busca das origens de 
Macau, op. cit., pp. 193-202.
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 Não é impossível que Bernardino de Escalante estivesse em 
Lisboa integrado na equipa de don Juan de Borja, encarregado também 
de recolher notícias sobre a China. É o que se pode inferir do facto de 
poucos anos mais tarde, em 1577, o religioso laredano ter publicado 
em Sevilha um livro que tratava essencialmente das coisas da China, 
o Discurso de la navegacion que los Portugueses hazen à los Reinos y 
Provincias del Oriente y de la noticia que se tiene de las grandezas del Reino 
de la China [cf. Gravura 2]. 

Fig. 2: Portada do Discurso de 
la navegacion de Bernardino de 
Escalante.

Cf. Escalante, Bernardino de. 
Discurso de la navegacion que 
los Portugueses hazen à los 
Reinos y Prouincias del Orien-
te, y de la noticia que se tiene 
de las grandezas del Reino de 
la China. Sevilha, Casa de la 
Viuda de Alonso García Escri-
bano, 1577. Sobre este impres-
sor, ver Álvarez Márquez, Ma-
ría del Carmen. La impresión 
y el comercio de libros en la 
Sevilla del quinientos. Sevilha, 
Universidad de Sevilla, 2007.



244

La Sevilla lusa

 O Discurso de la navegacion, um octavo de cem folhas, é um livro 
raro e curioso, de que se conhecem pouquíssimos exemplares, uns dez 
ao todo19. Não existe na Biblioteca Nacional de Espanha, nem tãopouco 
na Biblioteca Nacional de Portugal, mas afortunadamente estão dispo-
níveis diversas edições recentes, entre elas uma edição fac-similada20. A 
obra está dedicada a don Cristóbal de Rojas y Sandoval, então arcebispo 
de Sevilha, que Escalante provavelmente conheceria desde os tempos 
da Flandres, onde ambos tinham demorado na mesma época, quando 
don Cristóbal desempenhava funções de capelão de Carlos V21. 

 É impossível analisar aqui a obra de forma exaustiva, mas ha-
verá que sublinhar vários tópicos. O tratado de Escalante divide-se em 
duas partes distintas. A primeira, com cinco capítulos, apresenta uma 
brevíssima história da fundação de Portugal e do primeiro século da 
expansão portuguesa ultramarina, desde os tempos do infante dom 
Henrique até às viagens de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral, 
nos primeiros anos do século XVI. De um ponto de vista estritamente 
espanhol, parece-me (mas não estou totalmente seguro) que se trata de 
uma inovação historiográfica, dedicar uma parte de um livro à história 
marítima portuguesa. Talvez Escalante tomasse inspiração no Tratado 
dos Descobrimentos de António Galvão, publicado em Lisboa em 1563, 
que tinha seguido o mesmo procedimento a respeito da história dos 
descobrimentos espanhóis22. A segunda parte do Discurso de la nave-
gacion (mais onze capítulos) é dedicada à descrição da China, o que era 
também uma inovação em Espanha, pois pela primeira vez se publicava 
um livro quase exclusivamente dedicado a matérias chinesas. 

 É evidente que Escalante teve presente na composição do seu 
livro sobre China as instruções consignadas nas “Ordenanzas del Bosque 
de Segovia”, assinadas por Felipe II em 1573, que respeitavam à des-

19. Para la localización de los ejemplares, ver http://iberian.ucd.ie/view/iberian:4543 
[acesso em 24-09-2017].

20. Escalante, Bernardino de. Discurso de la navegacion que los Portugueses hazen à los 
Reinos y Prouincias del Oriente, y de la noticia que se tiene de las grandezas del Reino de 
la China, ed. Lourdes Díaz-Trechuelo. Salamanca, Universidad de Cantabria / Excmo. 
Ayuntamiento de Laredo, 1991.

21. Don Cristóbal estivera na Flandres exercendo funções de capelão do imperador 
Carlos V. Sobre este personagem, ver Garmendia Arruebarrena, José. “Un arzobispo 
ilustre de Fuenterrabía”. Sancho el Sabio, n. 10, 1999, 151-162.

22. Ver Galvão, António. Tratado dos descobrimentos, ed. Visconde de Lagoa & Elaine 
Sanceau. Porto, Livraria Civilização, 1987. Sobre a obra de Galvão como ensaio de 
história global, ver Marcocci, Giuseppe. Indios, cinesi, falsari: Le storie del mondo nel 
Rinascimento. Roma / Bari, Editori Laterza, 2016, pp. 65-96.
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crição de novas terras e novas gentes23. Se analisamos a “Tabla de los 
Capitulos que en este Libro se contienen”, encontramo-nos perante uma 
organizada descrição da China, que trata sucessivamente da geografia, 
das actividades produtivas, das cidades e do urbanismo, dos usos e cos-
tumes, da navegação, do ensino e da escrita, da política, administração 
e governo, e das crenças e formas da vida religiosa. 

 Escalante revela-nos de forma clara as suas fontes de infor-
mação. Por um lado, refere os testemunhos orais de viajantes portu-
gueses que conheceu em Lisboa ou, como escreve, “Esto vi afirmar à 
muchos Portugueses que en aquella tierra an estado”24. Como hipótese 
remota, podemos imaginar um encontro com o célebre Fernão Mendes 
Pinto, que na época vivia em Almada, do outro lado do rio Tejo, onde se 
dedicava à escrita do seu extenso livro de memórias, e que era consi-
derado como um dos maiores especialistas portugueses em questões 
asiáticas e especificamente em assunto chineses25. Por outro lado, 
Escalante escutou também “los mesmos naturales Chinas”, que encon-
trou em Lisboa e em Sevilha26.  

 Mas as fontes primordiais de Escalante foram os livros portu-
gueses que teve oportunidade de consultar ou adquirir em Lisboa: por 
um lado, menciona “Iuan de Barros, historiador dotisimo de aquella na-
cion”; por outro lado, fala de “Fray Gaspar de la Cruz religioso Portuges de 
la orde de santo Domingo, que estuuo en esta tierra en la Ciudad de Cantõ, 
y escriuio copiosamete las cosas que vio”27. O Discurso de la navegación, 
efectivamente, lê-se como uma paráfrase de duas obras publicadas em 
Portugal escassos anos antes. 

 Em primeiro lugar, as Décadas da Asia do historiador português 
João de Barros, que foram impressas em Lisboa entre 1552 e 1563, e que 
historiavam as actividades desenvolvidas pelos portugueses no Oriente. 
A Década Terceira, sobretudo, continha extensas notícias a respeito da 
China28. Escalante menciona inclusivamente o facto de que Barros ha-

23. Ver Cuesta Domingo, Mariano. Normativa para Descubrimientos y Ordenanzas del 
Bosque de Segovia. Segovia, Colegio Universitario de Segovia, 1994, pp. 165-277.

24. Escalante, Bernardino de. Discurso de la navegacion…, op. cit., fl. 49v.
25. Sobre Mendes Pinto e a China, ver Loureiro, Rui Manuel. Nas Partes da China. Lis-

boa, Centro Científico e Cultural de Macau, 2009, pp. 151-180.
26. Escalante, Bernardino de. Discurso de la navegacion…, op. cit., fl. 100.
27. Escalante, Bernardino de. Discurso de la navegacion…, op. cit., fls. 34 e 63. Ver iden-

tificação das relações intertextuais com as obras de João de Barros e Gaspar da Cruz 
no Anexo I.

28. Para referências às obras de Barros e ao seu tratamento da China, ver Boxer, Charles 
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via utilizado livros e mapas chineses, que fazia traduzir por um de sus 
colaboradores asiáticos. 

 Em segundo lugar, a principal fonte de inspiração de Escalante 
foi o Tractado em que se cõtam muito por esteso as coisas da China, publi-
cado em Évora em 1570. O seu autor, Gaspar da Cruz, era um missionário 
dominicano que tinha visitado a cidade de Cantão em 1556, durante um 
mês. Regressado a Portugal, teve a preocupação de escrever um de-
talhado compêndio sobre o mundo chinês, utilizando as suas próprias 
experiências do terreno, bem como um alargado grupo de textos pre-
parados por homens que haviam visitado as cidades chinesas do litoral 
meridional, entre os quais se destacava Galiote Pereira29. O Tractado 
de Gaspar da Cruz compilava as mais actualizadas notícias disponíveis 
em Portugal sobre o Celeste Império. A visão positiva e encomiástica 
de João de Barros e de Gaspar da Cruz é reproduzida por Escalante, 
que elogia entusiasticamente las “grandezas del Reino de la China”. E o 
seu Discurso de la navegacion apresenta um panorama actualíssimo dos 
conhecimentos lusitanos sobre o mundo chinês30. 

 Durante a sua visita a Lisboa, curiosamente, don Bernardino 
procurou também documentar-se por intermédio de objectos oriundos 
de China. Assim, o clérigo espanhol declara, por exemplo, que teve 
a possibilidade de manusear dois “libros de molde” chineses que se 
encontravam na colecção da rainha de Portugal31. Com efeito, Catarina 
de Áustria, a viúva de el-rei dom João III, era uma aficcionada colec-
cionadora de preciosidades orientais, e possuía numerosos artefactos 
chineses na sua câmara32. 

 Significativamente, Escalante terminava o seu livro com um 
breve capítulo sobre as Filipinas, no qual incentiva a Coroa espanhola 
a investir nas relações com a China, por três motivos fundamentais: 
a grandeza das coisas daquele “grã Reino”, amplamente comprovada 

R. João de Barros, Portuguese Humanist and Historian of Asia. Nova Delhi, Concept Pu-
blishing Company, 1981; e também Loureiro, Rui Manuel. Fidalgos, Missionários e Man-
darins…, op. cit., pp. 449-452 e 596-600. Cf. uma cómoda edição da obra: Barros, João 
de. Décadas da Ásia, ed. Nicolau Pagliarini. 8 vols. Lisboa, Livraria Sam Carlos, 1973.

29. Cf. Cruz, Gaspar da. Tratado das coisas da China, ed. Rui Manuel Loureiro. Lisboa, 
Sociedade Editora de Livros de Bolso, 2010.

30. Sobre Escalante, ver Padrón, Ricardo. “Sinophobia vs. Sinophilia in the 16th Cen-
tury Iberian World”. Revista de Cultura / Review of Culture, n. 46, 2014, pp. 95-107.

31. Escalante, Bernardino de. Discurso de la navegacion…, op. cit., fl. 62v.
32. Sobre as colecções de dona Catarina, ver Jordan, Annemarie. A rainha colecionadora: 

Catarina de Áustria. Mem Martins, Círculo de Leitores, 2012.
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nas páginas do seu livro; a circunstância de, na sua informada opi-
nião, a China se encontrar “en el distrito de la conquista de nuestro Rei 
catolico”; e o facto de que os “Españoles se an avezindado tan cerca de 
aquel Reino, y la navegacion à el” ser “tan segura, y breve” como refere 
no seu tratado33. Valerá a pena sublinhar que Escalante propõe uma 
aproximação diplomático-mercantil à China, semelhante à que haviam 
adoptado os portugueses, ao contrário de outras vozes que na década 
de 1570, a partir de Manila, advogavam a conquista militar do império 
chinês pelos exércitos de Felipe II, como o feitor Andrés de Mirandaola 
ou o governador Francisco de Sande34. 

33. Escalante, Bernardino de. Discurso de la navegacion…, op. cit., fl. 98r. 
34. Relativamente a esta questão, ver Ollé, Manel. La empresa de China: De la Armada 

Invencible al Galeón de Manila. Barcelona, Acantilado, 2002.

Fig. 3: Portada dos Dialogos del 
Arte Militar de Bernardino de 
Escalante. 

Cf. Escalante, Bernardino de. 
Dialogos del Arte Militar. 
Sevilha, Casa de Andrea 
Pescioni, 1583.
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 O facto de se conhecerem hoje em dia tão poucos exemplares 
do livro de Escalante na Europa pode significar que o Discurso de la na-
vegacion foi sobretudo adquirido por viajantes com destino às Filipinas 
e utilizado como manual de aproximação à China. Tanto mais que se 
tratava de um livro de pequenas dimensões, facilmente transportável. 

 Pouco se sabe sobre la carreira de Escalante em Sevilha, na 
sequência da sua visita a Portugal em inícios da década de 1570. Somente 
que era comissário do Santo Ofício nesta cidade, e que a partir de 1581 
foi mordomo do novo arcebispo hispalense, o influente don Rodrigo 
de Castro, que seguramente conhecia desde os tempos passados na 
Flandres, onde ambos coincidiram35. E em 1583 Escalante publica um 
segundo livro, também em Sevilha, os Dialogos del Arte Militar, que dedica 
ao arcebispo seu patrono [cf. Gravura 3]. 

 Trata-se de um título algo inesperado para um eclesiástico, 
mas Escalante apresenta-se extremamente bem informado sobre temas 
bélicos, alegando uma larga experiência vivencial nesta matéria. Além 
do mais, demonstra uma vastíssima erudição sobre história militar, bem 
como um apurado conhecimento da realidade geopolítica da Europa e 
do Mediterrâneo. A obra teve um enorme êxito editorial, sobretudo no 
norte da Europa, pois houve mais quatro edições nos anos seguintes, 
em Bruxelas (1588, 1589, 1595) e em Antuérpia (1604). Existem duas 
edições recentes, uma delas fac-similada.

 Não se detectam muitas ligações lusitanas nos Dialogos, pois 
trata-se de uma obra que se ocupa sobretudo das guerras no norte 
da Europa e no Mediterrâneo. Mas é possível apontar pelo menos três 
ou quatro pistas. Uma hipótese interessante seria imaginar que em 
Portugal Bernardino de Escalante poderia ter adquidor a Arte da guerra 
no mar, que lhe serviria de inspiração, já que se tratava de um inovador 
tratado de temas militares publicado em 1555 por Fernando de Oliveira, 
um clérigo português que na década de 1570 talvez se encontrasse em 
Lisboa36. Depois, Escalante conhece muito bem a história militar recente 
de Portugal, citando, por exemplo, a “infelice jornada” de el-rei dom 

35. Sobre o percurso de don Rodrigo, ver González López, Emilio. Siempre de negro: 
Galicia en la Contrarreforma, el reinado de Felipe II. Vigo, Editorial Galaxia, 1970.

36. Cf. Oliveira, Fernando. A Arte da Guerra do Mar, ed. Henrique Quirino da Fonseca & 
Alfredo Botelho de Sousa. Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 1983. Sobre Olivei-
ra, ver Domingues, Francisco Contente. Os Navios do Mar Oceano: teoria e empiria na 
arquitectura naval portuguesa dos séculos XVI e XVII. Lisboa, Centro de História da 
Universidade de Lisboa, 2004, pp. 35-106.
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Sebastião a Marrocos ou a campanha naval que havia pouco tinha sido 
desenvolvida por Álvaro de Bazán nos Açores37. Entretanto, os Dialogos 
contêm escassíssimas referências intertextuais explícitas, citando no 
máximo uns dez autores. Mas uma dessas referências diz respeito a 
“Iuan de Barros doctissimo historiador Portuges”38.  

 Um tópico menos evidente relaciona-se com “Iorge Castrioto se-
ñor de Albania”, que é repetidamente citado por Escalante39. Trata-se de 
uma interessante referência à Chronica do valeroso Principe & inuenciuvel 
Capitão Iorge Castrioto Senhor dos Epirenses ou Albaneses, obra traduzida 
do latím pelo cronista português Francisco de Andrade e publicada em 
Lisboa em 156740. Gjergj Kastrioti, também conhecido como Skanderbeg 
ou Iskander Beg, foi um senhor de guerra albanês que liderou uma re-
belião militar contra los otomanos no século XV. Tratava-se de um tópico 
muito actual na época, tendo em conta os confrontos que tinham por 
palco o Mediterrâneo e muitas das suas regiões ribeirinhas. Escalante 
conheceu seguramente a edição portuguesa em Lisboa, e talvez se tenha 
mesmo cruzado com o autor, o cronista Francisco de Andrade. Além do 
mais, poderá ter sido ele o inspirador da primeira edição espanhola da 
obra, que foi publicada em Sevilha em 1585, em tradução efectuada a 
partir do português por Juan Ochoa de la Salde, um sacerdote sevilha-
no que esteve ligado, tal como Escalante, ao arcebispado hispalense. 
Não se conhece nenhum exemplar desta primeira edição, mas a obra 
conheceu uma tal popularidade que logo se publicaram novas edições 
em 1588 em Lisboa e em 1597 em Madrid41. 

 Em 1583 Escalante voltou a Lisboa, chamado por Felipe II para 
colaborar com o arquitecto Juan de Herrera, e também com o cosmó-
grafo João Baptista Lavanha, na reformação da arte de navegar dos 
pilotos portugueses da carreira da Índia. No âmbito da União Ibérica, 
tratava-se de tentar aplicar na Casa da Índia as normas e metodologias 
que eram usadas em Sevilha, na Casa de la Contratación42. De acordo 

37. Escalante, Bernardino de. Dialogos del arte militar…, op. cit., fls. 77 e 177-190v.
38. Escalante, Bernardino de. Dialogos del arte militar…, op. cit., fl. 72v.
39. Escalante, Bernardino de. Dialogos del arte militar…, op. cit., fls. 7v e 40v.
40. Ver sobre esta questão Loureiro, Rui Manuel. «Um cronista esquecido: Francisco de 

Andrade e as suas obras». Povos e Culturas, n. 20, 2016, pp. 285-304.
41. [Barleti, Marín.] Coronica de Jorge Castrioto, principe de Albania, ed. Juan de Ochoa 

de la Salde. Sevilha, s. n., 1585 (?). Ver Wilkinson, Alexander S., ed. Iberian Books: 
Books Published in Spanish or Portuguese or on the Iberian Peninsula before 1601. Lei-
den / Boston, Brill, 2010, p. 541 (que refere que poderá existir um exemplar da 1.ª 
edição espanhola na Biblioteca Nacional do México).

42. Sobre Lavanha, ver Loureiro, Rui Manuel. “João Baptista Lavanha, cosmographe 
portugais, et la chronique d’Asie au début du XVIIe siècle”. e-Spania, n. 28, 2017, 
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com as suas próprias palavras, num memorial que mais tarde dirigiu a 
Felipe II, Escalante preparou e publicou em Lisboa, nesse mesmo ano, 
um Regimiento de navegacion a la India oriental (de que não se conhece 
nenhum exemplar), o qual teria sido distribuído pelos pilotos da frota 
lusitana que nesse ano largou para o Oriente. 

 Estas alegações de Escalante parecem assaz despropositadas, 
num homem que supostamente não tinha qualquer experiência de 
navegação oceânica, e que memso assim levantava graves críticas rela-
tivamente aos técnicos marítimos portugueses, que durante quase um 
século tinham mantido em funcionamento pleno a “carreira da Índia”. 
Evidentemente, o episódio necessita de ser devidamente analisado, no 
contexto da discussão do anti-meridiano de Tordesilhas, em próxima 
oportunidade.

 Com esta viagem a Lisboa encerram-se as ligações mais di-
rectas de Escalante com Portugal e com a cultura geográfica e náutica 
portuguesa. Nos anos seguintes, e até ao seu desaparecimento por volta 
de 1610, o religioso espanhol continuou a preparar numerosos discur-
sos (ou arbítrios) sobre diversos temas de actualidade geo-estratégica, 
normalmente dirigidos ao monarca espanhol, os quais foram já exem-
plarmente publicados e estudados. 

 Bernardino de Escalante, através das suas actividades de recol-
ha de informações estratégicas e da produção de livros especializados, 
converteu-se, de mero eclesiástico da periferia, num agente cultural 
de primeiríssima importância para a monarquia espanhola. Para isso 
contribuíram também os seus contactos regulares com Felipe II desde a 
viagem a Inglaterra em 1554 e a sua vasta rede de contactos com figuras 
eminentes da hierarquia católica (curiosamente oriundas do norte de 
Espanha). O seu interesse por Portugal foi essencialmente pragmático. 
O reino vizinho interessou-lhe sobretudo como fonte de informação a 
respeito do mundo oriental, que Espanha, a partir das Filipinas, estava 
em vias de alcançar. 

 A sua fama ulterior foi principalmente motivada pelo livro dedi-
cado à descrição da China, que, embora baseado em notícias de origem 
portuguesa, teve largas repercussões europeias: através do mapa pu-

http://e-spania. revues.org/27316 [acesso em 01-04-2018]. A respeito das tentativas 
de reforma da Casa da Índia lisboeta, ver Portuondo, María M. Secret Science…, op. 
cit., pp. 79-95.
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blicado por Ortelius acima referido; através da tradução inglesa publi-
cada em 1579 em Londres por John Frampton, um antigo prisioneiro da 
Inquisição sevilhana43; e através da utilização que dele fez Juan González 
de Mendoza na sua famosa Historia del gran reino de China, publicada 
pela primeira vez em 1585, em Roma, e com 40 edições posteriores até 
finais do século XVI44. 

Anexo 1 – Fontes do Discurso de la navegacion de Bernardino de Escalante
Escalante, Discurso     Fontes

Cap. 1 Barros, Déc. I, liv. 1, cap. 1

Cap. 2 Barros, Déc. I, liv. 1, caps. 2-16

Cap. 3 Barros, Déc. I, liv. 2, caps. 1-2; Barros, Déc. I, liv. 3, caps. 1-5 e 12

Cap. 4 Barros, Déc. I, liv. 4, caps. 1-12

Cap. 5 Barros, Déc. I, liv. 5, caps. 1-10; Barros, Déc. I, liv. 7, cap. 7

Cap. 6 Barros, Déc. III, liv. 2, cap. 7; Cruz, Tractado, caps. 1-4

Cap. 7 Barros, Déc. III, liv. 2, cap. 7; Cruz, Tractado, caps. 6 e 8-12

Cap. 8 Barros, Déc. III, liv. 2, cap. 6; Cruz, Tractado, caps. 6-7

Cap. 9 Barros, Déc. III, liv. 2, cap. 7; Cruz, Tractado, caps. 10-11 e 13-15

Cap. 10 Barros, Déc. III, liv. 2, caps. 7-8; Cruz, Tractado, caps. 2, 9 e 10

Cap. 11 Barros, Déc. III, liv. 2, cap. 7; Cruz, Tractado, cap. 17

Cap. 12 Barros, Déc. III, liv. 5, cap. 1; Cruz, Tractado, caps. 5, 8, 16-18 e 22

Cap. 13 Barros, Déc. III, liv. 2, cap. 7; Cruz, Tractado, caps. 16 e 18-21

Cap. 14 Barros, Déc. III, liv. 2, cap. 7; Cruz, Tractado, caps. 2-3, 6, 14 e 16

Cap. 15 Cruz, Tractado, caps. 14, 17-18

Cap. 16 Cruz, Tractado, caps. 27-28

43. Cf. Escalante, Bernardino de. Discourse of the navigation which the Portugales doe 
make to… the East, London 1579. Amesterdão / Nova Iorque, Da Capo Press / Thea-
trum Orbis Terrarum, Ltd., 1973. Sobre este mercador e publicista inglês, ver Bee-
cher, Donald. “The legacy of John Frampton: Elizabethan trader and translator”. 
Renaissance Studies, vol. 20, n. 3, 2006, pp. 320-339.

44. Sobre Gonzalez de Mendoza, ver Sola García, Diego. La formación de un paradigma 
de Oriente en la Europa moderna: la Historia del Gran Reino de la China de Juan Gon-
zález de Mendoza. Tese de doutoramento. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2015.


