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[Le livre] C’est la meilleure munition 
que j’aye trouvée à cet humain voyage.

Michel de Montaigne – Essais, 
liv. III, cap. II





Em memória do meu Pai, 
Victor Buescu (1911-1971)
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Apresentação

O trabalho de inventariação e análise da livraria de D. Teodósio I, que Ana Isa-
bel Buescu põe à disposição da comunidade científica nesta obra, responde da 
melhor forma a uma aspiração comum aos historiadores do livro: a publicação 
de fontes documentais devidamente tratadas e comentadas. De facto, mais do 
que uma simples listagem de espécies, a qual de pouco serviria à investigação 
secundária, estamos na presença de um trabalho sistematizado, apto a prestar 
excelente serviço aos estudiosos da bibliografia metódica (vulgarmente quali-
ficada de raisonnée nos meios científicos), antecâmara necessária de quaisquer 
pontos de vista que tenham carácter crítico.

Ao percorrer as páginas desta análise minuciosa de uma das livrarias senho-
riais mais completas que se estabeleceram em Portugal, tanto para uso da Casa 
de Bragança como para objectivos de Alta Cultura que não foi possível concreti-
zar (um studium generale em Vila Viçosa, por exemplo) não pude deixar de evo-
car figuras prestigiosas que abriram caminhos inovadores nesta mesma área, tais 
como Sousa Viterbo, Joaquim de Carvalho, Artur Moreira de Sá, Luís de Matos, 
Mário Martins, Isaías da Rosa Pereira, Pina Martins ou Borges de Macedo, para 
só lembrar investigadores que já nos deixaram. Aparentada intelectualmente 
com qualquer deles, nos métodos que segue e nas conclusões a que chega, 
Ana Isabel Buescu dá-nos aqui concludentes provas de maturidade, das quais 
salientarei, entre outras, as seguintes: a persistência da tradição manuscrita nos  
séculos xvi e xvii; a importância das obras «figuradas», nas quais o texto se 
completa nas ilustrações iconográficas; a problemática, sempre falível, das ava-
liações pecuniárias; os circuitos de comercialização numa Ibéria fortemente 
marcada por influências italianas e francesas; o predomínio esmagador da Reli-
gião e da História nas temáticas especializadas; enfim, o carácter enciclopédico 
dos conteúdos da livraria de D. Teodósio I.
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Trabalho científico da maior utilidade, é uma pedra branca nos estudos da 
História do Livro, em que todos nos empenhamos com o ardor próprio de quem 
nunca se dá por satisfeito com o que faz.

Lisboa, 16 de Abril de 2015

Artur Anselmo
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Introdução

O livro agora publicado tem, como todos os outros, uma história. Em 2010, 
a Doutora Jessica Hallet, do Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
(UNL), convidou-nos a integrar uma equipa interdisciplinar, por si coordenada, 
no âmbito de um projecto de estudo integral do património de D. Teodósio I 
(1510?-1563), 5.º duque de Bragança. Tratava-se do Projecto De todas as partes 
do mundo. O património do 5.º duque de Bragança, D. Teodósio I, financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia1.

Uma vez que o original quinhentista do Inventário dos bens ducais desapa-
receu, este estudo integral tomou por base a cópia seiscentista do Inventário de 
Bens, pertencente ao Arquivo Histórico da Casa de Bragança2. Os seus conteú-
dos evidenciam a opulência e o poder daquela que era a mais importante Casa 
aristocrática do Reino, ascendendo a mais de 6000 objectos, repartidos entre 
armaria, cavalaria, cerâmica, exotica, escultura, iluminação, jóias, livros, meda-
lhas, mobiliário, moedas, música, ourivesaria, prata, têxteis, vidros e outros, 
estudados por especialistas das diferentes matérias no âmbito deste projecto. 

No que nos diz respeito, tivemos a nosso cargo o estudo da parte do inven-
tário relativa à livraria, que inclui cerca de 1600 entradas do total, com excepção 
dos livros fora da livraria, em particular os que se encontravam na capela do 
paço, e de núcleos específicos – Arquitectura, Livros em grego e em hebraico, 
Medicina, Música – cujo estudo coube a outros investigadores do mesmo pro-
jecto. Dado que se trata de uma livraria fisicamente desaparecida3, a análise que 

1 PTDC/EAT-HAH/098461/2008.
2 BDMII RES. Ms. 18. – Inventário dos bens do 5.º duque de Bragança, D. Teodósio I [1564-1567; cópia de Lisboa, 

15 de Dezembro de 1665; 657 fls.], transcrição paleográfica de Joana Torres e revisão de Hugo Crespo).
3 Embora aliciante mas certamente só muito parcialmente possível, a tentativa de identificar os livros desta 

grande biblioteca que sobreviveram e foram eventualmente incorporados noutros fundos é um outro grande 
e complexo trabalho a fazer, de que não nos ocupamos neste estudo.
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empreendemos visou, a partir do inventário, num primeiro momento, proceder 
à identificação das obras constantes da livraria nas várias secções que a compu-
nham. Projecto aliciante, cujo objectivo final seria o de reconstituir, tanto quanto 
possível, os seus conteúdos, dando conta de aspectos centrais da livraria de D. 
Teodósio I, que permitissem traçar a sua fisionomia e discernir linhas-de-força 
para a sua caracterização enquanto biblioteca. Pelo facto de a livraria fazer parte 
do património ducal, integrando o inventário de todos os bens do duque de Bra-
gança, o seu estudo não pôde ser dissociado desse conjunto de bens, pelo que foi 
também necessário contemplar a sua inserção no contexto mais vasto de todo o 
património de D. Teodósio I. 

Tratando-se, fundamentalmente, de um estudo de história cultural, tornou-
-se imprescindível traçar uma panorâmica dos contextos e dinâmicas culturais 
do século xvi em Portugal, nomeadamente no âmbito da corte régia e ainda 
da Casa de Bragança, neste caso tomando como base o artigo pioneiro de Luís 
de Matos, publicado nos anos 50 do século passado. Como veremos, estamos 
perante uma biblioteca sem paralelo no Portugal do século xvi. Assim, este 
estudo diz respeito a uma visão global da livraria. Não pudemos, no entanto, 
incorporar no processo de identificação, avaliação e estudo que levámos a 
cabo o trabalho dos outros investigadores do Projecto, que tiveram a seu cargo 
quer o conjunto de livros existentes fora do espaço da livraria, quer os núcleos 
mais restritos dos livros em línguas grega e hebraica, de Música, Arquitectura e  
Medicina4. 

O principal entrave a uma identificação integral das cerca de 1600 entradas 
provém das características do próprio inventário. Na verdade, no que aos livros 
diz respeito, o inventário revela, de uma forma geral, uma informação bastante 
deficiente, lacunar ou deturpada. De qualquer modo, do total das entradas foi 
possível identificar, de forma indubitável, cerca de 900 das obras da livraria do 
duque D. Teodósio, sendo que é superior o número de autores identificados – já 
que muitas entradas registam o nome do autor mas não da obra – havendo ainda, 
num número substancial de casos, uma identificação provável, que avançamos, 
mas que não podemos confirmar de forma absolutamente positiva. 

4 Dado que o livro não foi ainda publicado, não podemos acrescentar aqui as conclusões a que chegaram. O 
conjunto das identificações faz parte de uma base de dados relativa à livraria, no âmbito de uma base mais 
ampla relativa a todo o património constante do inventário de D. Teodósio, estudado a partir de cópia seis-
centista do Inventário de bens (Arquivo Histórico da Casa de Bragança, BDMII RES. Ms 18, v. nota 2). no 
âmbito do Projecto De todas as partes do mundo. O património do 5.º duque de Bragança, D. Teodósio I. (PTDC/
EAT-HAH/098461/2008), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e coordenado por Jes-
sica Hallett. V. <http://www.cham.fcsh.unl.pt/teodosio/>. De acordo com a direcção do Projecto, a base 
de dados estará disponível para a comunidade científica. Optámos por indicar, a seguir aos títulos das obras 
que referimos, o respectivo número de ordem que ocupam na citada base para uma mais rápida consulta.  
O inventário em suporte de papel ocupará o volume II do livro final do projecto.
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Quanto à questão das edições, deparam-se-nos situações diversas. Para as 
obras impressas em Portugal, dada a exiguidade da actividade tipográfica entre 
nós em finais do século xv e na primeira metade do século xvi, pudemos, na 
maioria dos casos, identificar as edições presentes na livraria. No que respeita às 
restantes obras, muitas delas com um número considerável ou, em certos casos, 
muito elevado de edições, optámos por indicar, sempre que possível, para um 
arco cronológico cujo limite foi a morte do duque D. Teodósio em 1563, a data 
da respectiva edição princeps e de edições subsequentes até àquela data, dado 
que, sendo o inventário totalmente omisso nesta matéria, como seria expectável, 
qualquer delas poderia ter integrado a livraria.

A questão de se tratar de uma livraria «virtual» conduziu-nos, talvez por 
isso mesmo, a considerar a necessidade de remeter para exemplares existentes 
nas nossas Bibliotecas, procurando, de alguma forma, «materializar» os con-
teúdos da biblioteca de D. Teodósio. Fizemo-lo fundamentalmente com base 
nos riquíssimos fundos da Biblioteca Nacional de Portugal, tendo a preocupação 
de indicar, embora não de forma exaustiva, cotas de exemplares existentes de 
edições que poderiam ter integrado a livraria do duque de Bragança. Procede-
mos de igual forma, neste caso de modo sistemático, com as obras e edições 
existentes na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa, registando, em nota, as 
respectivas cotas. 

Num outro plano, sendo o documento estudado um inventário de bens por 
morte do duque, todos os mais de 6000 itens que o integram se encontram avalia-
dos com um determinado valor venal. No que aos livros diz respeito, é mesmo o 
único campo para o qual o inventário fornece uma informação integral. Trata-se 
de uma preciosa informação, bastante rara em inventários de livros em Portugal, 
mais relevante ainda pela dimensão da livraria. Estes dados permitem potenciar 
pesquisas comparativas no âmbito editorial e de circulação do livro impresso 
no século xvi, bem como ser úteis para outros estudos de natureza económica, 
numa perspectiva comparada, no quadro da sociedade da época.

O carácter imaterial da livraria foi decisivo numa outra opção que tomá-
mos. Pesem embora constrangimentos que não permitiram levar mais longe tal 
opção, julgámos essencial incluir, no anexo final, imagens de rostos e ilustrações 
de obras que sabemos terem integrado a livraria de D. Teodósio, procurando que 
as imagens escolhidas ilustrassem, tanto quanto possível, as secções de livros em 
que se encontrava organizado o acervo. Todas essas imagens são reproduzidas a 
partir de exemplares de edições pertencentes à bnp.

Este processo de identificação dos autores, livros e possíveis edições presen-
tes na biblioteca do duque de Bragança, que se prolongou por cerca de três anos, 
foi a base do presente estudo. Com base nessas identificações, nele pretendemos 
estudar a fisionomia, características, traços-fortes e recorte da livraria ducal em 
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contexto histórico, cultural e ideológico. O primeiro passo, imprescindível para 
a sua compreensão, foi o de proceder a uma sondagem de natureza comparativa 
com outras livrarias da época, para podermos aferir da sua real dimensão em 
contexto histórico. Tratando-se de uma biblioteca aristocrática, essa sondagem 
teve como campo privilegiado um conjunto de livrarias de membros da nobreza, 
com destaque para o espaço peninsular, e régias, para os séculos xv e xvi, de 
onde resulta a primeira conclusão estruturante: a livraria do duque de Bragança 
surgia, na primeira metade do século xvi, como uma das grandes colecções de 
livros da Europa do tempo. 

O passo seguinte foi o de integrar a livraria no contexto do património ducal, 
o que conduz a resultados, podemos dizer, expectáveis: tratando-se de um dos 
itens quantitativamente mais expressivos no interior do património dos bens 
de D. Teodósio, a avaliação monetária atribuída aos livros tem uma expressão 
muito modesta no quadro do conjunto dos bens de todo o património. E, final-
mente, os conteúdos da livraria. O inventário dos livros regista a divisão temática 
e a organização dos livros por várias secções que, para além de espelharem a 
concepção e a hierarquia dos vários saberes no século xvi, podemos supor que 
corresponderiam ao espaço físico que ocupavam no interior da biblioteca. Essas 
divisões temáticas eram, seguindo a sequência do inventário: Teologia, Medi-
cina, Cânones, Leis, Filosofia, Arquitectura, Grego, Hebraico, Oratória e Gramá-
tica, Historiadores em latim, Poesia, Astrologia e Matemática, Livros italianos, 
em francês e em alemão, Música, livros sem critério temático5, Teologia e con-
templação em linguagem, Profanos em romance, Historiadores em linguagem. 

Em todo o caso, o inventário deixa perceber que, pelo menos no que diz res-
peito à Teologia, Cânones, Leis e Medicina, houve vários momentos de incor-
poração significativa de livros, uma vez que surgem em apartados separados. Tal 
facto é comprovado nos apartados relativos aos «Liurinhos que estam em três 
caixoins pequeninos dourados», e aos «Adquiridos», caracterizados pela hete-
rogeneidade temática. Tomando por base as secções registadas no inventário, 
pois era essa a organização que tinha na época, houve necessidade de cruzar 
secções para, em vários aspectos que destacaremos, obter um retrato mais fiel 
dos seus conteúdos.

Tratando-se de uma livraria de grande dimensão, a sua composição exprime 
múltiplas direcções culturais e ideológicas que se cruzam ou, não se cruzando, 
coexistem: a componente dos saberes intelectual e ideologicamente mais valori-
zados – a Teologia e as Leis –, com um papel também determinante no funcio-
namento de uma grande Casa, o múltiplo legado científico, normativo, histórico 

5 «Liurinhos que estam em três caixõins pequeninos dourados», e ainda um conjunto de livros entre os 
«adquiridos». Ao longo do nosso estudo, nomeadamente em gráficos e quadros, designamo-los por «livros 
indiferenciados».
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e literário da Antiguidade greco-latina, mas também árabe e hebraica, a Medi-
cina e a Arquitectura, a cultura contemporânea, em que se cruzam a Ciência, a 
Religião e a Espiritualidade, a Música, a História, esta com uma tão profunda 
presença, desde a Idade Média, na cultura aristocrática, a geografia de velhos e 
novos mundos, a literatura cavaleiresca e de evasão. E as línguas, suporte des-
tes livros, em que à natural e vincada supremacia do latim se juntam as línguas 
vernáculas, com destaque para o castelhano, o português e o italiano, ainda o 
francês e, de forma residual, o alemão, bem como pequenos núcleos de obras 
em grego e em hebraico.

Se a supremacia dos livros de Teologia, Cânones e Leis é compreensível, 
ganhando um horizonte explicativo mais largo dado que o duque D. Teodósio 
acalentou o desígnio – falhado – de instituir estudos superiores em Vila Viçosa, 
não deixa de surpreender a extrema actualidade desta biblioteca, no que diz res-
peito a um importante conjunto de obras, de edição recente ou muito recente 
nos prelos da Europa da edição. Este facto conduz-nos à questão dos circuitos 
europeus de aquisição do livro, sendo certo que a Casa de Bragança possuía 
uma rede de contactos e agentes, que apenas pudemos sondar, dada a falta de 
elementos concretos. 

Também uma cartografia das proveniências seria fundamental, mas não foi 
possível levá-la a cabo, dadas as insuficiências do inventário. Contudo, é seguro 
afirmar que as ligações directas do duque em Itália, em cidades espanholas como 
Sevilha, Salamanca ou Medina del Campo, de grande tradição livreira, e nou-
tras cidades europeias em França, em Itália e nos Países-Baixos, especialmente 
activas na edição, asseguravam a possibilidade de manter um conhecimento 
actualizado das novidades editoriais que a livraria evidencia no seu conjunto. 
As edições sevilhanas e salmantinas são muito abundantes, destacando-se, 
ainda, muitas obras provenientes dos prelos de Paris, Lyon, Antuérpia, Basileia, 
Lovaina, Roma e Veneza.

Outra questão que explorámos foi a problemática relativa à presença do livro 
manuscrito, numa época em que a arte tipográfica era o agente de uma transfor-
mação profunda na produção, transmissão e circulação da cultura escrita. No 
caso particular das colecções aristocráticas, a presença de manuscritos raros e 
preciosos inscrevia-se numa lógica cultural e social de distinção e de reputação, 
e constituía um marcador da riqueza das livrarias e dos seus possuidores. Se é 
certo que o manuscrito mantinha, e manteria até muito tarde, sobretudo em 
certas áreas do saber, uma vitalidade que não pode ser ignorada, como a recente 
historiografia tem procurado sublinhar, a livraria ducal ao tempo de D. Teodósio 
é já uma biblioteca predominantemente impressa. Mas há apartados do inventá-
rio em que o manuscrito tem uma presença muito expressiva – para lá dos que 
se encontravam na capela do paço – com destaque para a cronística em língua 
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vulgar, e os livros em hebraico; outros, pelo contrário, em que só há registo de 
livros impressos, como a Astrologia e Matemática ou a secção de Poesia. 

Uma nota ainda para uma dimensão que se prende, de forma directa, com 
o contexto histórico e ideológico em que esta livraria se insere. Falamos da 
questão da censura, de que encontramos já rasto, embora ténue, no inventário 
da livraria do duque D. Teodósio, realizado após a sua morte em 1563, ano em 
que terminavam os trabalhos do Concílio de Trento, e em que a Inquisição se 
encontrava estabelecida no Reino havia quase três décadas. O número de obras 
que não é avaliada no inventário por «serem defesos» é residual. Este facto evi-
dencia o estado embrionário dos mecanismos efectivos de censura ainda nos 
anos 60 do século xvi, e as hesitações, por vezes patentes no próprio inventário, 
em classificar ou não uma obra como «defesa», sabendo nós que muitas dessas 
obras, nomeadamente de Erasmo e de outros autores e obras também presentes 
na livraria, surgiam já nos Índices dos livros proibidos. 

Esperamos que este estudo sobre a grande livraria do duque de Bragança no 
século xvi, de que procurámos aqui sumariar alguns aspectos relevantes, possa 
vir a ser útil aos investigadores de História do Livro, das bibliotecas e da cultura 
aristocrática na Época Moderna e possibilite elementos potenciadores de novas 
investigações nestas áreas6.

Não podemos terminar sem deixar aqui uma palavra para a Jessica Hallett, 
a quem devemos a participação no seu projecto de estudo do património de 
D. Teodósio I, num ambiente de entusiasmo e partilha intelectual. Ao Doutor 
Artur Anselmo, o mais destacado estudioso da História do Livro para o período 
em causa, pela disponibilidade em escrever a Apresentação deste estudo, pres-
tigiando a sua publicação. Um agradecimento particular é devido à Biblioteca 
Nacional de Portugal, na pessoa da sua Directora, Doutora Inês Cordeiro, pelo 
imediato e caloroso acolhimento do projecto de publicação deste livro, bem 
como por todas as facilidades concedidas na investigação levada a cabo nomea-
damente na secção de Reservados. 

Agradecemos ainda a todos quantos, de uma forma ou outra, nos ajudaram 
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a integrar os resultados da investigação dos nossos colegas que estudaram as secções a seu cargo (Medicina, 
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1.  Dinâmicas culturais em Portugal  
e a Casa de Bragança no século xvi

Um estudo desta natureza implica, de forma preliminar, uma panorâmica con-
textual de natureza cultural que ajude a situar e a melhor compreender a biblio-
teca quinhentista de D. Teodósio no seu tempo, em articulação com a situação 
da Casa de Bragança no século xvi.

No quadro mais geral das dinâmicas culturais no século xvi em Portugal, 
era na corte régia e nos círculos da aristocracia que a inovação cultural e as liga-
ções, nomeadamente ao mundo do Humanismo italiano e à Flandres, nas suas 
diferentes manifestações culturais e artísticas, ocorriam de forma mais nítida7. 
Esta realidade não é também dissociável de um contexto de intensas relações 
económicas e comerciais, algumas de grande relevância já na época medieval, 
quer com as cidades italianas de Génova, Florença ou Veneza, com o Levante 
espanhol, o sul de França e muitos dos mais importantes portos deste Reino, a 
Flandres, as Ilhas Britânicas, a Liga Hanseática e, num patamar sempre singular, 
com Roma8.

Muitos e vários sinais dessa abertura cultural mais sistemática aos espaços 
de além-Pirenéus fizeram-se sentir ainda na década de 30 do século xv, na 
sequência de iniciativas, de alguma coerência cultural, tomadas pelos príncipes 
de Avis, numa corte em que a cultura escrita, de que os próprios príncipes foram 
simultaneamente impulsionadores e protagonistas, tomava um lugar relevante9. 
Também alguns ecos dos novos rumos de uma cultura marcada pela recupe-

7 Portugal e Flandres. Visões da Europa (1550-1680), Lisboa, 1992; Cultural links between Portugal and Italy in the 
Renaissance, edited by K. J. P. Lowe, Oxford, 2000.

8 José Marques, «Dois humanistas italianos no Alto Minho, no século xv», in Estudos em homenagem ao profes-
sor doutor Mário Vilela, 2005, p. 419.

9 João Gouveia Monteiro, «Orientações da cultura da corte na primeira metade do século xv (a literatura dos 
príncipes de Avis)», Vértice, s. 2, 5, Agosto 1988, pp.  89-103; José Adriano de Freitas Carvalho, «Princes, 
armes, lettres», in Aux confins du Moyen Age. Art Portugais XIIe-XVe siècle, Gent, 1991, pp. 77-82; António 
Resende de Oliveira, «”Mais de pedras que de livros”: D. Afonso, 4.º conde de Ourém, e a cultura nobi-
liárquica do seu tempo», in D. Afonso, 4.º conde de Ourém, e a sua época. Congresso Histórico, Ourém, 2004, 
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ração dos modelos Antigos se iam fazendo sentir. Em 1435, o latinista Mateus 
Pisano chegava a Portugal para exercer as funções de mestre de latim do futuro 
D. Afonso V (†1481). Por volta de 1460, foi incumbido pelo seu antigo pupilo 
de compor a obra Gesta illustrissimi regis Iohannis de Bello Septensi, versão latina 
da Crónica da tomada da cidade de Ceuta de Zurara. D. Afonso V chamou por sua 
vez à corte o humanista Justo Baldino (†c. 1493) para verter para latim as cróni-
cas de Fernão Lopes. Baldino chegou acompanhado pelo notário papal e seu 
escrivão, o doutor Francisco Cavalcante, provavelmente oriundo de Florença, 
figura até agora quase desconhecida. Baldino foi nomeado, por bula papal de 
1478, bispo de Ceuta, primaz de África e administrador da comarca eclesiástica 
de Valença do Minho, essencialmente constituída pela região situada entre os 
rios Minho e Lima, «onde exerceu uma acção pastoral relevante»10. 

Esses sinais tornaram-se mais evidentes no tempo de D. João II (†1495), por 
cuja iniciativa eruditos como Cataldo Sículo estiveram na corte portuguesa, que 
acolhia também viajantes ilustres como Jerónimo Münzer, quadro em que temos 
de referir ainda a rainha D. Leonor (†1525), cujas ligações ao mundo italiano 
e especificamente florentino são hoje bem conhecidas11. Na corte o influxo dos 
modelos culturais de matriz italiana tornava-se patente, através de formas e mani-
festações que ultrapassavam a cultura escrita e a erudição livresca. Ao recordar 
as festas de entrada da princesa D. Isabel por ocasião do seu casamento com o 
filho e herdeiro de D. João II, príncipe D. Afonso, em 1490, Cataldo Sículo fazia 
referência no seu poema latino ao facto de, nos folguedos que acompanharam a 
entrada em Lisboa, o filho mais velho do secretário António Carneiro, Fernando, 
recitar versos de Virgílio ao som da lira. Conclui Costa Ramalho: «Surpreenden-
temente, se nos lembrarmos que estamos em 1491». Num outro passo, Cataldo 
elogiava a rapidez com que D. João II «aprendera a cavalgar à maneira de Itá-
lia»12. Conhecido é, através ainda de Costa Ramalho, como Cataldo, em carta a  
D. João II, se queixava ao Rei do tempo e entusiasmo excessivos que D. Jorge 
dedicava aos Amores de Ovídio, que lia com avidez, distraindo-se de outros livros 
que o mestre, por ordem do real pai, determinara que ele lesse, pedindo ao Rei 
que admoestasse o filho «com mais severidade do que o costume»...13.

Um factor decisivo para o contacto com a cultura humanista no reinado de 
D. João II foi a política de envio de estudantes portugueses para escolas estran-

sobretudo pp. 293-300; 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, 2.ª edição, Lisboa, 2011, pp. 53-81.

10 José Marques, op. cit., p. 421.
11 Kate Lowe, «Rainha D. Leonor of Portugal’s patronage in Renaissance Florence and cultural exchange», in 

Cultural links..., cit., pp. 225-248. Ivo Carneiro de Sousa, A rainha D. Leonor (1458-1525). Poder, misericórdia, 
religiosidade e espiritualidade no Portugal do Renascimento, Lisboa, 2002.

12 Américo da Costa Ramalho, «Cataldo e D. João II», in HP, p. 15. Ibidem, p. 25.
13 Idem, Para a história do Humanismo em Portugal, II, Coimbra-Lisboa, 1994, pp. 8-12.
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geiras, sobretudo para Itália14. Como assinala Luís de Matos, ao longo de todo o 
século xv esse foi o destino preferencial dos estudantes portugueses em univer-
sidades estrangeiras. Em 1432, estes constituíam em Bolonha uma das dezasseis 
«nações» de estudantes estrangeiros, e, mais tarde, entre 1470 e 1495, havia 
mais de 30 estudantes portugueses na Universidade de Siena15. Essa política 
intensificar-se-ia nos reinados de D. Manuel (†1521) e de D. João III (†1557), 
com o Piedoso já sobretudo para França e em estreita articulação quer com a 
realidade e o contexto político-religioso europeu, quer com os seus planos de 
reforma do ensino16. A progressiva formação no estrangeiro de uma elite culta 
foi um importantíssimo factor de contacto em Portugal com a cultura humanista 
e, a partir de certo momento, do erasmismo.

Os primeiros anos do reinado de D. João III pareciam indicar uma abertura 
às correntes de pensamento mais inovadoras, em particular do Humanismo 
cristão. Em 1527, Erasmo dedicava ao monarca português a primeira edição das 
suas Chrysostomi lucubrationes e, segundo Damião de Góis, o Rei terá chegado 
a pensar convidar o já velho Erasmo para ensinar na Universidade de Coimbra. 
Em 1531, André de Resende (†1573) publicava em Basileia o Erasmi encomium, 
apologia entusiástica de Erasmo, e o valenciano Juan Luis Vives (†1549), discí-
pulo e admirador de Erasmo, nascido de uma família de judeus conversos que 
veio a ser duramente atingida pela repressão inquisitorial e um dos mais notáveis 
humanistas do século xvi, dedicava a D. João III o seu manifesto por uma educa-
ção humanista, o De disciplinis. A Ropica pnefma (1532) de João de Barros, obra 
em diálogo protagonizada por quatro entidades alegóricas – o Tempo, a Vontade, 
o Entendimento e a Razão, embora com um travejamento medievalizante, con-
siderada como uma das mais explícitas manifestações do erasmismo em Portu-
gal num contexto de relativa receptividade do Humanismo cristão e das novas 
formas de espiritualidade na corte portuguesa dos anos 3017, foi conhecida e 
estimada por Vives, que em 1535 dedicou a Barros o tratado Exercitationes animi 
in Deum, publicado em 1543.

14 Virgínia Rau, «Alguns estudantes eruditos portugueses em Itália no século xv», Do tempo e da História, V, 
1972, pp. 29-99. Artur Moreira de Sá, Humanistas portugueses em Itália. Subsídios para o estudo de frei Gomes 
de Lisboa, dos dois Luíses Teixeiras, de João de Barros e de Henrique Caiado, Lisboa, 1983.

15 Luís de Matos, Les portugais en France au XVIe siècle. Études et documents, Coimbra, 1952, pp. 144-145. No que 
respeita a Bolonha, Matos afirma que já no século xiv, ou mesmo antes, há rasto de estudantes portugueses 
na Universidade. Ibidem, pp. 150-151, nota 1.

16 José Sebastião da Silva Dias, A política cultural da época de D. João III, Coimbra, 1969.
17 João de Barros, Ropicapnefma, reprodução fac-similada da edição de 1532, leitura modernizada, notas e estudo 

de I. S. Révah, 2 vols., Lisboa, 1952 e 1955, com reimpressão em Lisboa, 1983. O erasmismo desta obra de 
Barros é afirmado por José Sebastião da Silva Dias, A política cultural da época de D. João III, I, Coimbra, 1969, 
particularmente pp. 272-286 e por António José Saraiva, História da cultura em Portugal, II, pp. 563-606, e 
contestado por J. V. de Pina Martins, Humanismo e erasmismo na cultura portuguesa do século xvi, Paris, 1973, 
pp. 50-57. V. ainda I. S. Révah, «Le Colloque “Ropicapnefma” de João de Barros», in Études Portugaises, Paris, 
1975, pp. 99-119.
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Em todo o caso, não podemos deixar de assinalar, ainda na primeira metade 
do século xvi, a par das inovações, a permanência de formas culturais arcai-
zantes, num quadro mais geral que é igualmente evidente na organização e no 
funcionamento dos poderes18. Caso exemplar é o de Gil Vicente (†1536) que, 
de acordo com António José Saraiva, representava na corte a «tradição popu-
lar portuguesa, quer no seu espírito, quer nas suas formas [...]. O teatro de Gil 
Vicente é uma expressão dos valores tradicionais [...]». A fortuna socialmente 
transversal do teatro vicentino evidenciava como ele correspondia a um sistema 
de valores de grande aceitação na sociedade da época19. Saraiva contesta aliás 
a originalidade – não o génio – de Gil Vicente, traço em geral indiscutido pela 
crítica tradicional, considerando que não só o teatro vicentino se inscrevia numa 
tradição anterior, ainda que indocumentada, como não pode ser visto como um 
«teatro nacional», pois veiculava formas e símbolos de uma cultura que a Igreja 
unificava, tal como sucedia com a arquitectura e outras manifestações culturais 
de matriz medieval. Gil Vicente não seria portanto o criador do teatro portu-
guês, antes deveria ser visto como o «fecho» da abóbada do teatro medieval 
entre nós20. No que talvez, afinal, não houvesse então uma diferença estrutural 
tão profunda com outros espaços europeus: «A cultura humanística – assinala 
Franco Cardini – constituiu uma espécie de ilha italiana – e sobretudo florentina, 
mas também romana, veneziana e napolitana, dentro de um mar, culturalmente 
falando, ainda «gótico». Só no século xvi o Humanismo italiano – e com ele a 
pintura, a escultura, a arquitectura, a música e a poesia italianas – conquistaria 
a Europa»21. 

A formação do herdeiro de D. Manuel, o príncipe D. João (n. 1502), reflectia 
as inflexões culturais que se iam fazendo sentir. Se a preocupação em dotar o 
herdeiro do trono de uma sólida formação clássica era bem clara na escolha dos 
autores que lhe foram lidos pelo bispo de Viseu, D. Diogo Ortiz de Vilhegas22, 
a designação, em 1519, do doutor Luís Teixeira como seu novo mestre reafir-
mava essa opção, num tempo em que, também em Portugal, e portanto também 
na corte, a mundividência medieval se cruzava com a ascensão de expressões 
culturais que anunciavam uma modernidade tantas vezes e em tantos aspectos 
ancorada nos Antigos. 

Luís Teixeira, depois de ter provavelmente estudado gramática e artes libe-
rais no Estudo de Lisboa23, vinha «de fresco de Itália com fama de homem 

18 José Subtil, «Modernidades e arcaísmos do Estado Quinhentista», in A génese do Estado Moderno no Portugal 
tardo-medieval (séculos xiii-xvi), Lisboa, 1999, pp. 317-370.

19 António José Saraiva, A cultura em Portugal. Teoria e História, I, Lisboa, 1982, p. 95.
20 Idem, Gil Vicente e o fim do teatro medieval, 3.ª ed., Lisboa, 1981.
21 Franco Cardini, Europa 1492. Retrato de um continente há quinhentos anos, Lisboa, 1991, p. 122.
22 Ana Isabel Buescu, D. João III, 1502-1557, 2.ª edição, Lisboa, 2008, pp. 31-41.
23 Artur Moreira de Sá, Humanistas portugueses em Itália, op. cit., p. 53.
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eminente»24, onde estudara e se doutorara em Direito civil e canónico na 
Universidade de Bolonha25, embora, como outros, tenha frequentado outras 
universidades italianas, em cujo meio contactou humanistas famosos, como 
Filipe Beroaldo, e onde chegou a conhecer Erasmo de Roterdão aquando de 
uma das estadias deste último em Itália26. Luís Teixeira foi também discípulo do 
humanista e notável latinista Angelo Poliziano (†1494), que foi ainda profes-
sor de Humanidades de outros portugueses, como Aires Barbosa ou Henrique 
Caiado27. Poliziano manteve, aliás, como é sabido, algumas relações com a corte 
portuguesa, oferecendo-se a D. João II para celebrar as expedições marítimas em 
poema latino, iniciativa que acabou por não ter sequência28. 

Já no final do século xv tornava-se mais expressiva a presença de humanistas 
em Portugal. Cataldo Sículo († c. 1517) foi, por intermédio de Fernando 
Coutinho, que o conheceu em Itália29, chamado à corte por D. João II, para 
exercer as funções de seu secretário latino e preceptor do seu filho bastardo  
D. Jorge30 e de outros jovens da aristocracia portuguesa. Cataldo Sículo, que 
permaneceu na corte após a morte de D. João II, não escondeu a ambição de vir 
a ser mestre do herdeiro de D. Manuel, embora, por razões que se prenderam 
com a intriga de corte, não tenha conseguido o cargo31. Também a ida de 
fidalgos portugueses para estudar em Itália, com destaque para a Universidade 
de Bolonha, como foi o caso dos três filhos do chanceler João Teixeira, exprimia 
as novas preocupações e os novos modelos culturais que se iam impondo na 
corte portuguesa e, de uma forma mais geral, entre as elites, não apenas no 
campo das letras, mas das artes e da própria arquitectura, como demonstra a 
estadia em Portugal de Andrea Sansovino (†1529), jovem escultor do chamado 
primeiro Renascimento italiano, referido por Vasari32. 

Se as formas culturais de teor arcaizante persistiam, foi o reinado de D. João 
III, iniciado no final de 1521, a marcar o triunfo da cultura italianizante, quer nas 
letras, com Francisco de Sá de Miranda a introduzir no meio literário o dolce stil 

24 Frei Luís de Sousa, Anais de D. João III, I, Lisboa, 1938, cap. 2.
25 Embora tenha também cursado nas Universidades de Florença e Siena, tendo ainda sido professor em Ferrara. 

Luís de Matos, «O ensino na corte durante a dinastia de Avis», in HP, pp. 504-506.
26 Artur Moreira de Sá, op. cit., pp. 54-55.
27 Américo da Costa Ramalho descarta liminarmente que João Roiz de Sá de Meneses possa ter sido discípulo 

de Poliziano, como é frequentemente afirmado. «Cataldo no reinado de D. Manuel I (1495-1521)», in Actas 
do III Congresso Histórico de Guimarães. D. Manuel e a sua época. IV, Arte e Cultura, Guimarães, 2004, pp. 52-53.

28 Cartas de D. João II a Angelo Poliziano, de 23 de Outubro de 1491, e de Poliziano [s.d.] para o Rei português, 
in PHGCRP, II, 1742, pp. 162-163 e 163-166, respectivamente.

29 Fernando Coutinho veio a ser bispo de Silves, existindo várias cartas trocadas entre ambos. Américo da Costa 
Ramalho, «Cataldo no reinado de D. Manuel I (1495-1521)», cit., p. 47.

30 Américo da Costa Ramalho, «Cataldo e D. João II», cit., pp. 11-29.
31 Idem, Para a História do Humanismo em Portugal, II, cit., pp. 8-10, p. 128.
32 Rafael Moreira, «Arquitectura: Renascimento e classicismo», História da arte portuguesa, dir. Paulo Pereira, 

II, Do «modo» Gótico ao Maneirismo, Lisboa, 1995, pp. 312-313.
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nuovo33, após prolongada estadia em Itália com Bernardim Ribeiro nos anos 20 
do século xvi, quer nas artes, com destaque para a arquitectura – ou não fosse 
esta, para quem governa, um dos símbolos maiores de poder. O prestígio do pro-
cesso arquitectónico, tradicional e indissoluvelmente ligado ao poder e à própria 
afirmação da realeza, encontrou em D. João III um Rei atento, conhecedor e até 
interventor. Os testemunhos desse interesse do Rei multiplicaram-se sobretudo 
a partir dos anos 40. Em 1541 e 1542 era por duas vezes editada em Lisboa, por 
ordem régia, a obra de Diego de Sagredo, capelão-mor da rainha Joana, a Louca 
(†1555), Medidas del romano. Esta obra fora originalmente publicada em 1526, 
no auge da arquitectura plateresca, e constituiu o primeiro tratado europeu sobre 
a arquitectura vitruviana em língua vulgar, de grande influência na arquitectura 
do Renascimento. 

A grande tratadística arquitectónica ganhava, desde finais do século xv, uma 
progressiva difusão também na Península Ibérica. Em 1495, apenas 10 anos após 
a sua primeira edição impressa, o livreiro alemão Juan Rix de Chur, estabelecido 
em Valencia, deixava entre os seus bens dois exemplares do tratado De re aedifi-
catoria (1452) do arquitecto florentino Léon Battista Alberti (†1472), dedicado 
ao papa Nicolau V (†1455), no que constitui a primeira referência a esta obra em 
todo o Renascimento espanhol. A riquíssima colecção de Fernando de Aragão 
(†1550), duque de Calábria, que adiante evocaremos, incluía um manuscrito do 
escultor, arquitecto e engenheiro florentino Antonio Filarete (†c. 1469) e três 
cópias da obra De Architectura de Vitrúvio (†c. 25 a.C)34.

Voltando a D. João III, o monarca ordenou ainda a tradução do latim de uma 
série de obras centrais da arquitectura clássica e renascentista. A Pedro Nunes 
encomendou a tradução do tratado de Vitrúvio, descoberta maior de Poggio 
Bracciolini (†1459) no Mosteiro de St. Gall, no início do século xv, primeira 
tradução para qualquer língua vulgar, com excepção do italiano35; a André 
de Resende a tradução do tratado De re aedificatoria de Alberti, que de facto 
Resende realizou; de ambas se perderam os manuscritos. A obra de Alberti terá 
sido conhecida tardiamente em Portugal. No século xv, o silêncio sobre Alberti 
em Portugal foi absoluto, apesar da abertura de D. João II ao Humanismo flo-
rentino, situação que veio a alterar-se durante o reinado de D. João III, a partir 
da década de trinta. Tal aconteceu talvez, como sugere Rafael Moreira, sob o 
influxo do matemático e humanista Francisco de Melo (†1536), que estudara em 

33 J. V. de Pina Martins, «Sá de Miranda e a recepção no século xvi de um “dolce stil nuovo” renovado», in HP, 
pp. 149-162.

34 Mercedes Gómez-Ferrer Lozano, «El inventario de bienes del pintor Miguel de Uruenya. La biblioteca de un 
artista en la Valencia del siglo XVI», Ars Longa, 4, 1994, p. 126.

35 Rafael Moreira, «A mais antiga tradução europeia de Vitrúvio. Pedro Nunes em 1537-1541», in Rafael 
Moreira e Ana Duarte Rodrigues (coord.), Tratados de Arte em Portugal = Art treatises in Portugal, Lisboa, 
2011, p. 51.
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Paris, e que terá descoberto o tratado de Alberti através da edição parisiense de  
Geoffroy Tory, publicada em 151236. Ainda de acordo com Rafael Moreira, a pri-
meira referência impressa conhecida do tratado de Alberti é de João de Barros, 
no seu tratado Ropica pnefma, redigido em 1530-3137, contemporaneamente ao 
sempre tão atento e cortesão Garcia de Resende, que se lhe refere na Miscelânea, 
lado a lado com Miguel Ângelo e Rafael38. 

Em 1534, o arquitecto portuense Gonçalo Baião adquiriu em Roma um 
exemplar da edição de Paris de 1512 do tratado de Alberti, que hoje se conserva 
na Biblioteca Pública Municipal do Porto39, e um exemplar da edição princeps 
existe na BNP40. Não podia, neste contexto, o De re aedificatoria estar ausente 
da livraria do duque de Bragança. De facto, encontramo-lo, curiosamente entre 
os livros de Oratória e Gramática e não na secção de Arquitectura, bem como 
as Adnotationes ad Vitruvium, do arquitecto Guglielmo Filandro (†1565)41. 
Também na livraria ducal, para além de dois exemplares das obras de Diego 
Sagredo, uma em castelhano e outra em francês, e de Sebastiano Serlio, o 
Extraordinario libro d’Architettura42, existiam, na secção dos livros de Astrologia & 
Matematica, uma edição da Divina proportione […] prospectiua Pictura Scultura 
Architectura Musica e altri Mathematice de frei Luca Pacioli (†1517)43, e a edição 
corrigida do De Architectura de Vitrúvio por frei Giocondo da Verona (†1515), 
arquitecto, antiquário e arqueólogo44. Entre os livros italianos, estão as obras de 
Pietro Cataneo († c. 1574), Quattro primi libri di Architettura…45, e de Jacomo de 
Lanteri (†?), Due dialoghi […] del modo di disegnare le piante delle fortezze secondo 

36 Rafael Moreira, Alberti et Francisco de Melo. Renaissance cartographique et architecturale au Portugal, sep.  de 
Société Internationale Léon Battista Alberti, Albertiniana, XVII, Florença, 2014, p. 31.

37 Idem, «D. João de Castro e Vitrúvio», in Tapeçarias de D. João de Castro. Exposição e catálogo, Lisboa,1995, 
p. 51.

38 Rafael Moreira, Alberti et Francisco de Melo…, cit., p. 32.
39 Ibidem, p. 33. BPMP, RES. 1375. 
40 BNP, INC. 141.
41 N.º 4241, descrito como «Leo Bautista de Architetura em latim», in 4.º, avaliado em 100 rs; as «Adnotatio-

nes ad Vitruvium» encontram-se também na mesma secção, n.º 4265, descrito como «Guilherme Filandro 
sobre Vitruvio», avaliado em 60 rs.

42 N.º 4042, descrito como «Arquitectura extraordinária de Bastião Serlio», avaliado em 600 rs. Era certamente 
a edição veneziana de 1558, com o título Extraordinario libro d’Architettura. Existe um exemplar na BA,  
35-XV-32.

43 N.º 4464, descrito como «Prespectiva de frei Lucas Pasiolo», avaliado em 250 rs., edição princeps em Veneza, 
1509, com ilustrações de Leonardo da Vinci. BNP, nas ed. princeps CLCXV-XVI, n.os 538 (INC. 908) e 539 
(RES. 1537 V.), a 1.ª na edição de 1494 na BPMP, INC. 143.

44 N.º 4465. A primeira edição desta obra é de Veneza, 1511, e é dedicada ao papa Júlio II. A segunda, mais 
importante, foi impressa em Florença em 1513 e contém 136 desenhos xilográficos. Não sabemos qual delas 
integrava a livraria. Avaliada em 120 rs.

45 Edição princeps Veneza, 1554. Há uma edição acrescentada de quatro livros, de 1567, pelo que é seguro afir-
mar ser a edição de 1554 a presente na livraria.
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Euclide… sobre arquitectura militar46. Finalmente, um dos dois únicos livros 
em língua alemã no inventário ducal é uma obra de arquitectura «vitruviana» 
publicada em Nuremberga em 1547, da autoria de Walther Hermann Ryff, que 
editou pela primeira vez na Alemanha o De Architectura de Vitrúvio em latim, 
e no ano seguinte a mesma obra em tradução alemã, tornando-se o maior 
divulgador da arquitectura vitruviana na Alemanha47.Trata-se, pensamos, de um 
extraordinário acervo que integrava a livraria brigantina na primeira metade do 
século xvi48.

A difusão e a preocupação em editar no país os tratados mais prestigiados da 
arte «ao romano» tinham, para lá do manifesto interesse do monarca, e, como 
acabámos de ver, do duque de Bragança, o objectivo de familiarizar os arquitec-
tos portugueses com a arte e as proporções renascentistas49. Em 1547, D. João 
III mandou edificar junto do Convento de Cristo, em Tomar, a pequena igreja 
de N.ª Senhora da Conceição, da autoria do arquitecto João de Castilho, monu-
mento único, da mais pura arquitectura renascentista, onde o Rei quis talvez, de 
acordo com Rafael Moreira, fazer o local da sua sepultura50. Nesse mesmo ano 
Gonçalo Baião, depois de regressar de uma viagem a Roma, executava, a pedido 
expresso de D. João III, uma pormenorizada réplica do Coliseu com dois metros 
de diâmetro, numa época em que a construção de maquetas tinha já alguma 
tradição51. Quando D. João de Castro era vice-rei da Índia, o monarca pediu-lhe 
o envio do debuxo das principais fortalezas portuguesas no Oriente52. Em 1550, 
o soberano agradecia ao cardeal Gaddi o envio de um projecto de palácio, «pela 
afeição que tenho à ciência da arquitectura». O próprio Rei desenhava, gosto 
em que era acompanhado pelo infante D. Luís, que entre outros saberes, fruto de 
uma primorosa educação com grandes mestres, nomeadamente Pedro Nunes, 

46 N.º 4533. Due dialoghi […] del modo di disegnare le piante delle fortezze secondo Euclide; et del modo di comporre 
i modelli et torre in disegno le piante delle città. Veneza, Vinzenzo Valgrisi e Baldessar Costantini, 1557, in 4.º, 
mesmo formato que o exemplar da livraria. Poderia ser esta a edição na livraria. Não localizámos qualquer 
exemplar desta obra na BNP.

47 Que esteve em contacto com Pedro Nunes, também ele tradutor de Vitrúvio, a quem aliás se refere na Dedi-
catória da sua tradução de 1548. Rafael Moreira, «A mais antiga tradução europeia de Vitrúvio», cit., p. 61.

48 Uma panorâmica sobre a presença desta tratadística nas bibliotecas portuguesas e suas proveniências em Ana 
Duarte Rodrigues, «The circulation of Art treatises in Portugal between the XV and the XVIII centuries: 
some methodological questions», in Tratados de Arte em Portugal, cit., pp. 23-28.

49 Susana Matos Abreu, Teoria e crítica na raiz do arquitecto de matriz vitruviana em Portugal: 1521-1527. A ques-
tão das origens entre o desígnio e a matéria, dissert. de doutoramento em História de Arte Portuguesa, Porto, 
FLUP, 2011, sobretudo P. II. 

50 Rafael Moreira, «A ermida de Nossa Senhora da Conceição, mausoléu de D. João III?», Boletim Cultural e 
Informativo da Câmara Municipal de Tomar, Março, 1, 1981, pp. 93-100.

51 Carta de Gonçalo Baião para D. João III (ANTT, CC, I, mç. 79, doc. 82), publicada por Sousa Viterbo no 
Dicionário histórico e documental dos architectos, engenheiros e construtores portugueses, Lisboa, 1899, I, p. 92, cit. 
por Sylvie Deswarte, Les enluminures de la Leitura Nova 1504-1552. Étude sur la culture artistique au Portugal 
au temps de l’Humanisme, Paris, 1977, p. 190.

52 Luís de Matos, «O ensino na corte durante a dinastia de Avis», in HP, p. 519.
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era também entendido em geometria, e terá desenhado a capela do seu paço de 
Salvaterra de Magos, no qual investiu grandes somas53. 

Em 1538, D. João III enviou o jovem Francisco de Holanda (†1585) a Itália 
para se informar o mais sistematicamente possível sobre a arte das fortifica-
ções54. Não se ficaria o filho de António de Holanda por aí. A sua estadia italiana, 
que lhe permitiu conviver com figuras como Miguel Ângelo e tomar contacto 
directo com as grandes obras da arquitectura, pintura e escultura da Antiguidade 
e do Renascimento, foram muito importantes para o seu percurso intelectual. 
Holanda, que gozou da protecção da rainha D. Catarina e do infante D. Luís55, 
voltou ao Reino em 1541, imbuído das novas formas e novas ideias filosóficas e 
estéticas, que haviam de exercer uma influência restrita mas decisiva56. Em 1545, 
D. João III encomendava a Miguel Ângelo uma Virgem da Misericórdia, que o 
grande artista italiano nunca chegou a executar57.

O «italiano» D. Miguel da Silva (†1556), embaixador da Coroa portuguesa 
na cúria pontifícia desde 1515, regressado a Portugal por ordem régia em 1525 e 
aspirando a partir de novo para a Cidade Eterna, teve também um papel notável 
na difusão das formas culturais italianas e classicizantes, como comprovaram 
Rafael Moreira e Sylvie Deswarte, antes do seu atribulado regresso definitivo a 
Roma58. 

Durante a estadia no Reino, D. Miguel da Silva, intelectualmente formado 
num contexto cultural marcado pela paixão filológica de recuperação dos mode-
los Antigos, pelo neo-platonismo florentino e pelo ambiente de uma Roma 
que era então, com a construção de S. Pedro, um «cadinho» de formação dos 
arquitectos sob o influxo da Antiguidade Clássica mostrou-se um «prelado à 
italiana»59. Com as suas estátuas, bustos, livros e manuscritos, D. Miguel da 
Silva trouxe também projectos de construção nas suas terras, procurando nelas 

53 José Estevam, Anais de Salvaterra de Magos. Dados históricos desde o século xiv, Lisboa, 1959, p.14. Agradece-
mos a David Felismino (CHAM-FCSH) o acesso a este texto. V. ainda Fiama Hasse Pais Brandão, «Em torno 
do Infante Dom Luís e de Luís de Camões», Arquipélago. Série Ciências Humanas, 3, 1981, pp. 157-166. 

54 Entre muitos outros que estudaram esta figura do Renascimento português, v. a síntese de José Stichini Vilela, 
Francisco de Holanda. Vida, pensamento e obra, Lisboa, 1982.

55 Sylvie Deswarte, Les enluminures de la Leitura Nova, cit., pp. 213-214.
56 Mário de Sampayo Ribeiro, El-Rei D. João III e a Arquitectura do seu tempo, separata do Arquivo Histórico de 

Portugal, Lisboa, 1946; Rafael Moreira, «Arquitectura: Renascimento e classicismo», cit., pp. 303-364.
57 Joaquim de Oliveira Caetano, «Sob o manto protector. Para uma iconografia da Virgem da Misericórdia», 

in Mater Misericordiae. Simbolismo e representação da Virgem da Misericórdia, coord. Nuno Vassallo e Silva, 
Lisboa, pp. 47-48.

58 Sylvie Deswarte, Il «Perfetto cortegiano». D. Miguel da Silva, Roma, 1989. Sobre o processo e razões que 
levaram à sua dramática fuga para Roma, Ana Isabel Buescu, «D. João III e D. Miguel da Silva, bispo de Viseu: 
novas razões para um ódio velho», Revista de História da Sociedade e da Cultura, 10, I, 2010, pp. 141-168. 
Disponível em: <http://www.uc.pt/chsc/rhsc/rhsc_10>. José Adriano de Freitas Carvalho, «Revisitando a 
dedicatória de “Il libro del cortegiano” de Baltasar Castiglione: das circunstâncias políticas ao peso das recor-
dações», in Derecho, Historia y universidades. Estudios dedicados a Mariano Peset, València, 2007, pp. 335-359.

59 Expressão de Sylvie Deswarte, Il perfetto cortegiano…, cit., p. 66.
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«reproduzir o ambiente romano», com destaque para o programa concebido 
para a Foz do Douro, enquanto abade comendatário do Mosteiro de Santo Tirso, 
função que desempenhou entre 1522 e 153660. 

A igreja de S. João da Foz perfila-se como um «verdadeiro manifesto da 
arquitectura renascentista»61, no quadro de um programa arquitectónico com-
plexo que incluiu a fortaleza de S. João Baptista e a capela de S. Miguel-o-Anjo, de 
1528 – «a primeira obra em Portugal de onde o gótico foi totalmente banido»62. 
Tratava-se, num país em que predominavam cânones artísticos ainda muito 
devedores do tardo-gótico, de verdadeira obra de vanguarda, que contou com 
o contributo do arquitecto Francesco de Cremona, que trabalhara em S. Pedro 
com Bramante e Rafael, e cuja vinda de Itália foi patrocinada por D. Miguel da 
Silva, talvez logo em 1525, acompanhando o ex-embaixador no seu regresso ao 
Reino. Cremona trabalhou para D. Miguel da Silva como seu arquitecto privado, 
caso único em Portugal e raro na Europa do tempo. O intuito de D. Miguel seria 
o de dotar a foz do Douro de um grande porto de mar que proporcionasse à 
cidade do Porto um contacto mais intenso e directo com a Europa, e um con-
junto monumental que rivalizasse com o dos Jerónimos à entrada de Lisboa63.

Também em Viseu D. Miguel da Silva teve uma acção cultural notável, 
impulsionando o enraizamento dos novos ideais estéticos quer sob o ponto de 
vista arquitectónico, em particular na catedral, com a construção do claustro  
(c. 1528-34) por Cremona, a varanda, o coro alto e o cadeiral, quer proce-
dendo a encomendas à oficina de Vasco Fernandes, que assim beneficiou deste 
impulso renovador de acordo com os ideais renascentistas. A quinta episcopal 
do Fontelo, pensada por D. Miguel como uma villa à italiana rodeada de jardins, 
lagos e grandes gaiolas de pássaros, encontrou renovado esplendor64; o próprio  
D. Miguel se empenhava na descoberta de testemunhos dos Antigos através do 
interesse pela exumação arqueológica.

Em 1537 envolvia-se – com razão – em polémica com o humanista e anti-
quário André de Resende, a propósito da inauguração do aqueduto de Évora, e 

60 Sobre D. Miguel da Silva e o Mosteiro de Santo Tirso, Francisco Carvalho Correia, O Mosteiro de Santo Tirso, 
de 978 a 1588. A silhueta de uma entidade projectada no chão de uma história milenária, dissert. de doutora-
mento em Geografia e História apresentada à Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 436-453.

61 Sylvie Deswarte, ibidem, p.67.
62 Rafael Moreira, «D. Miguel da Silva e as origens da arquitectura do Renascimento em Portugal», in O Mundo 

da Arte. Revista de Arte, Arqueologia e Etnografia, s. 2, I, Lisboa, 1988, p. 14. 
63 Rafael Moreira, «D. Miguel da Silva e as origens da arquitectura…», cit., p. 12.
64 Ibidem, pp. 18-23. Sylvie Deswarte, Il perfetto cortegiano…, cit., pp. 12-68. Aires Pereira do Couto, «O grande 

“senhor” do Fontelo do século xvi: D. Miguel da Silva», Beira Alta, XLIX, fasc. 3 e 4 (3.º e 4.º trimestres, 1990).  
Disponível em: <http://visoeu.bolgspot.com/2005/11/quinta-do-fontelo-obra-de-d-miguel-da.html>; 
Dalila Rodrigues, «Vasco Fernandes, ou a contemporaneidade do diverso», in Grão Vasco e a Pintura Europeia 
do Renascimento. Catálogo da exposição (17 de Março a 10 de Junho de 1992) Lisboa, 1992, pp. 29-75. 
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em 1538 enviava ao cardeal Farnese uma colecção de medalhas antigas65. E foi 
sob a sua égide que Sá de Miranda – que viveu na casa do embaixador portu-
guês66 – e Bernardim Ribeiro demandaram terras de Itália, entre 1521 e 1526, e 
Francisco de Holanda fez a sua estadia italiana. Seguindo Guido Batelli, Sylvie 
Deswarte sustenta a ligação de D. Miguel da Silva a Francisco de Holanda e o 
impulso que terá dado à estadia do artista em Itália, a que o próprio não podia 
referir-se em virtude da queda em desgraça de D. Miguel da Silva na corte por-
tuguesa67. Em suma, D. Miguel da Silva «foi um verdadeiro mecenas, à altura 
dos cardeais Amboise e Mendoza em França e Espanha, patrono esclarecido e 
generoso que colocou a sua fortuna […] ao serviço da renovação das artes no 
sentido renascentista, em pleno apogeu do gosto manuelino»68.

Humanistas, antiquários, artistas, eruditos e escolares de maior ou menor 
gabarito e prestígio, como André de Resende, Nicolau Clenardo, António 
Pinheiro, Nicolau Chanterene, Jorge Coelho, João Vaseu, António Luís e muitos 
outros, eram chamados à corte pelo Rei, onde coexistiam com membros da 
nobreza e fidalguia culta, como Francisco de Portugal, Roiz de Meneses, 
Francisco de Melo, Sá de Miranda; outras figuras por aqui passavam de forma 
mais breve, como Mariangelo Accursio em 152769, gravitando em torno da corte 
e trazendo um influxo das formas culturais de feição humanista italianizante, 
também através da sua reverberação peninsular. Esta realidade era ainda patente 
na produção pictórica nacional, que registava, sobretudo a partir dos anos 30, 
esse influxo de matriz italiana. O seu dinamismo e influências não podem ser 
dissociados da circulação de obras maiores da cultura letrada humanista, em que 
também os cânones teóricos e visuais da arte ao romano se integravam e se iam 
difundindo70.

O flamengo Nicolau Clenardo, em cuja vinda de Salamanca para Portugal 
André de Resende teve um papel decisivo junto de D. João III71, testemunhava 

65 Carta de Hieronimo Capodiferro ao cardeal Alessandro Farnese, de 18 de Janeiro de 1538, publicada por 
Charles-Martial De Witte (ed.), La correspondance des premiers nonces permanents au Portugal (1532-1553), 
II, Lisboa, 1980, doc. 66, p. 225. 

66 Sylvie Deswarte, «Le voyage épigraphique de Mariangelo Accursio au Portugal, printemps 1527», in Portu-
guese Humanism and the republic of letters, ed. Maria Berbara and Karl A. E. Enenkel, Leyden, 2012, p. 30.

67 Sylvie Deswarte, «La Rome de D. Miguel da Silva (1515-1525)», in HP, pp.  177-181, e ainda Il perfetto 
cortegiano, cit., p. 176, nota 8.

68 Rafael Moreira, «D. Miguel da Silva e as origens da arquitectura…», cit., p. 9.
69 Sylvie Deswarte, «Le voyage épigraphique de Mariangelo Accursio», cit. 
70 Joaquim Oliveira Caetano, «Ao modo de Itália: a pintura portuguesa na Idade do Humanismo», in A pintura 

maneirista em Portugal. Arte no tempo de Camões, coord. Vitor Serrão, Lisboa, 1995, pp. 90-105.
71 Manuel Gonçalves Cerejeira, O Renascimento em Portugal, I – Clenardo e a sociedade portuguesa (com a tradu-

ção das suas principais cartas), 4.ª ed., revista, Coimbra, 1974, pp. 62 e ss. Sobre a figura de André de Resende 
há vários estudos de referência, de que destacamos a obra de Odette Sauvage, L’itinéraire érasmien d’André 
de Resende, Paris, 1971. Remetemos para a síntese sobre o percurso e inflexões intelectuais e políticas de 
Resende da autoria de Raul Miguel Rosado Fernandes, «André de Resende e o Humanismo Europeu», in 
HP, pp. 593-616.
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isso mesmo, com genuína admiração, ainda que com algum efeito retórico, na 
primeira carta a João Vaseu, escrita em Évora em Dezembro de 1535: «Con-
fesso-te que me agrada sobre maneira esta corte. Há nela muitos varões doutos 
tanto na língua grega como na latina, a ponto que nem na própria Salamanca se 
encontrará quem as fale tão correntemente»72. E sendo que, como é natural, 
o carácter e o alcance destas movimentações fosse restrito, nem por isso – ou 
talvez por isso mesmo – deixa de ser significante das dinâmicas culturais nos 
círculos aristocráticos e cortesãos no Portugal quinhentista73. 

Num outro plano, as imagens e representações de Roma, inculcando, tam-
bém visualmente, o esplendor do legado clássico, agora com o instrumento 
potenciador de um novo impacto como era a tipografia, circulavam entre as eli-
tes portuguesas. Para dar um exemplo impressivo mas não único, Luís Teixeira 
possuía um exemplar da obra Epigrammata antiqvae vrbis, a primeira grande 
recolha epigráfica impressa de Roma (c. 3000 inscrições), publicada em 1521 
por Giacomo Mazzocchi, com o patrocínio de Angelo Colocci, figura tam-
bém ligada à cultura portuguesa. Como é sabido, foi talvez por intermédio de  
D. Miguel da Silva e/ou do secretário António Ribeiro, que Colocci adquiriu para 
as suas colecções os Cancioneiros portugueses hoje existentes na Biblioteca Vati-
cana e na Biblioteca Nacional de Portugal74. Mazzocchi era, com Rafael, Marco 
Fabio Calvo e Andrea Fulvio, um dos comissários papais para as Antiguidades.  
O exemplar de Luís Teixeira, amigo de D. Miguel da Silva, que ainda hoje se con-
serva na Biblioteca Nacional75, pertenceu depois a Francisco de Holanda, que 
dele se serviu como guia em Roma76. O exemplar da BNP tem ao longo de todo 
o livro várias anotações e esboços/desenhos da mão de Francisco de Holanda. 
A página IX ostenta o nome – marca de posse? – do artista. Inscrito num rectân-
gulo ao alto, ladeado pela palavra «Tantvm» («Tan [rectângulo com o nome] 
Tum»), surge uma cruz grega com a inscrição «De Francisco Dollanda». 

72 Carta de Nicolau Clenardo a João Vaseu, datada de Évora, 31 de Dezembro de 1535, traduzida e publicada 
por Manuel Gonçalves Cerejeira, op. cit., p. 244.

73 «Nas “Cortes de aldeia” de André de Resende em Évora, de D. João de Castro no “locus amoenus” da Penha 
Verde (Sintra), de D. Miguel da Silva na quinta do Fontelo (Viseu), ou dos Duques de Bragança à sombra do 
paço de Vila Viçosa, decorriam debates das “humanae litterae” onde, além dos saraus de poesia, da leitura dos 
textos clássicos, do debate sobre as questões metafísicas, o estudo do “all’antico”, das ciências do primado das 
antigualhas, se discutiam também, marginalmente embora, o legado de Vitrúvio e de Alberti, o classicismo, 
o ideal de beleza, a essência das artes e a liberalidade da sua prática». Vitor Serrão, «Tratados de pintura, 
iluminura e caligrafia no Maneirismo português entre Giraldo Fernandes de Prado (1561) e o anónimo autor 
do “Breve tractado de iluminaçam (c. 1635)”», in Rafael Moreira e Ana Duarte Rodrigues (coord.), Tratados 
de Arte em Portugal, cit., p. 74.

74 Sylvie Deswarte, «La Rome de D. Miguel da Silva, 1515-1525», cit., p. 224. 
75 Epigrammata antiqvae vrbis, Roma, Ioanni Schoeffer, 1525. O exemplar que pertenceu a Teixeira foi refe-

renciado por Sylvie Deswarte: BNP, RES. 10001 A.: Sylvie Deswarte, «Le voyage épigraphique…», cit., 
pp. 30-31. Existem ainda outros dois exemplares da obra na BNP: RES. 998 A. e RES. 999 A. 

76 Idem, «La Rome de D. Miguel da Silva (1515-1525)», cit., p. 198, p. 261. 
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Também entre os livros da rainha D. Leonor, a que nos referiremos adiante, 
uma entrada descrevia uma obra Das cousas que há em Roma, o que sugere tra-
tar-se de um livro de imagens de monumentos e grandes construções romanas, 
embora não possamos identificá-la77. Encontraremos a descrição de várias obras 
de teor semelhante no inventário da livraria de D. Teodósio.

João Rodrigues de Sá de Meneses (†1579), fidalgo, ainda aparentado com 
Sá de Miranda78, humanista de sólida formação, que estudara em Itália, latinista 
e helenista distinto, poeta do Cancioneiro geral e alcaide-mor do Porto, que inte-
grava os círculos cultos e italianizantes da corte portuguesa, dedicou em 1527 a 
Luís Teixeira, de quem era amigo, o seu opúsculo De platano, que deixou manus-
crito79. Este escrito tinha como cenário o Mosteiro de Santo Tirso e contava 
como protagonistas do diálogo o próprio João Roiz, D. Miguel da Silva e Jorge 
Coelho. Tendo falecido Luís Teixeira, o autor rededicaria, em 1537, este opús-
culo ao infante D. Henrique 80. Pela sua presença na cultura antiga, o plátano era 
considerado quase um emblema do platonismo; e o interesse humanista pela 
botânica, como testemunhava a obra de Sá de Meneses, ao discutir se em Entre-
-Douro-e-Minho existia a espécie louvada por Plínio e Macróbio radicava, em 
última análise, na noção de que a herança antiga, para além de textos, manuscri-
tos e inscrições, incluía também outros debates, entre os quais sobre as plantas 
então mais conhecidas e estimadas, como era o caso do plátano, que com outras 
espécies surgia como um pedaço vivo da Antiguidade81.

77 Isabel Vilares Cepeda, «Os livros da rainha D. Leonor, segundo o códice 11 352 da Biblioteca Nacional, 
Lisboa», RBN, s. 2, 2, n.º 2, 1987, p. 73.

78 Várias são as composições poéticas trocadas entre ambos, de que evocamos a carta de Sá de Miranda dirigida 
a Sá de Meneses, recordando as origens familiares comuns: «Dos nossos Sás Coluneses/Gram tronco, nobre 
coluna,/Grosso ramo dos Menezes/Em sangue e em bens de fortuna,/Que é tudo antre os Portugueses!», 
«Carta II. A João Ruiz de Sá de Menezes», publicada por Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Poesias de 
Francisco de Sá de Miranda, reprodução em fac-símile do exemplar com data de 1885 da Biblioteca Nacional, 
Lisboa, 1989, p. 205. Luís Fernando de Sá Fardilha, A nobreza das letras: Os Sás de Meneses e o Renascimento 
português, Lisboa, 2008.

79 Que ainda hoje ser conserva na BPE, Ms. CXII/1-27. O manuscrito foi descoberto por Luís de Matos.
80 Tradução portuguesa da dedicatória em Américo da Costa Ramalho, Latim renascentista em Portugal, 

Coimbra, 1985, p. 121.
81 Sylvie Deswarte, ibidem, pp. 197-199. V. o seguinte passo, ainda na tradução de Américo da Costa Ramalho: 

«Ora, estava eu, há pouco, em Santo Tirso com D. Miguel da Silva, então bispo designado de Viseu, homem 
de rara erudição, doutíssimo em grego e latim, e acima de tudo muito grande admirador das coisas antigas, 
quando a nossa conversa veio a cair nas árvores mais conhecidas nos escritores da Antiguidade. Existe hoje 
– perguntei eu – onde quer que seja, com teu conhecimento, aquela árvore que os antigos tanto celebraram – 
refiro-me ao plátano –, e tinham em tanta conta, que Plínio, autor ponderado, e com ele Macróbio, não curam 
de afirmar que os romanos costumavam regá-la de vez em quando, com vinho, e acalentar com o precioso 
líquido uma árvore, a bem dizer, infecunda?». O debate era sobre a existência, sustentada por Sá de Meneses, 
de plátanos naquela região do Norte de Portugal, contra Miguel da Silva, que considerava elas não existirem 
em Portugal, mas que teria de render-se à evidência. Op. cit., pp. 123-129. Sobre esta obra de Sá de Meneses, 
v. Paisagem e erudição no Humanismo português: João Rodrigues de Sá de Meneses, «De Platano», 1527-1537, 
estudo introdutório, edição crítica, tradução e notas por Ana María Sánchez Tarrió, Lisboa, 2009.
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Décadas mais tarde, em 1553, era publicado o livro Delle Antichittà di Roma, 
do arquitecto, pintor e antiquário napolitano Pirro Ligorio (†1583). Esta obra, 
que é quase certo chegou também a Portugal82, fixou um conjunto de imagens 
dos testemunhos materiais da antiga Roma, que circulavam um pouco por toda 
a Europa, difundindo a paixão pela Antiguidade, os seus testemunhos e os seus 
cânones. Dois exemplos que, não sendo únicos, dão conta do ascendente das 
correntes culturais clássicas e italianizantes no restrito mas esclarecido e empe-
nhado círculo humanista em Portugal. A esta dimensão não era também alheia 
a livraria do duque D. Teodósio, e portanto os círculos eruditos e humanistas da 
corte de Vila Viçosa, em que muitas figuras eram as mesmas que frequentavam 
a corte régia.

Também de assinalável importância na irradiação das novas formas culturais 
foi o papel de alguns membros da aristocracia e da alta hierarquia eclesiástica, 
como, para além de D. Miguel da Silva, D. Fernando de Meneses Coutinho e Vas-
concelos, bispo de Lamego, arcebispo de Lisboa e capelão-mor de D. João III83,  
ou D. Diogo de Sousa e o seu «mecenatismo humanístico» em Braga84. Braga 
que, nas palavras de Sylvie Deswarte, «apparaît à bien des égards comme le ber-
ceau de la Renaissance au Portugal, grâce au mécénat de D. Diogo de Sousa»85. 
Através do patrocínio e do mecenato, estes homens promoveram a materializa-
ção e a difusão das inovações culturais e artísticas, como sucedeu com os condes 
de Vimioso e de Sortelha, cujo túmulo, na capela-mor da igreja matriz de Góis, é 
um notável exemplo da estética e da «gramática» tumular renascentistas, além 
de D. António de Ataíde, figura muito próxima de D. João III, que o monarca fez 
conde de Castanheira em 1532, e que desenvolveu um coerente programa de 
patrocínio arquitectónico «ao romano»86.

No plano da cultura escrita, ao ascendente do latim e de formas de convívio 
humanista não foram também alheias princesas e grandes senhoras da corte por-
tuguesa, à semelhança do que, no que diz respeito ao espaço peninsular, aconte-
cia em Castela. Na corte portuguesa algumas mulheres da aristocracia aproveita-
ram a presença e o magistério do latinista Cataldo Sículo, como sucedeu com a 
rainha D. Leonor, a infanta D. Joana, irmã de D. João II, a duquesa de Coimbra, 
mulher de D. Jorge, duque de Coimbra, a marquesa de Vila Real, D. Maria Freire, 

82 De que não localizámos qualquer exemplar em bibliotecas portuguesas. 
83 V. os estudos de Maria Antónia Quina e de Rafael Moreira na obra Tapeçarias flamengas do Museu de Lamego, 

Lisboa, 2005.
84 Amadeu Torres, «D. Diogo de Sousa no contexto cultural do Renascimento», Humanitas, 58, 2006, p. 300.
85 Sylvie Deswarte, «Le voyage épigraphique…», cit., p. 74. Rui Maurício, O mecenato de D. Diogo de Sousa, 

arcebispo de Braga: 1505-1532: Urbanismo e Arquitectura, 2 vols., Leiria, 2000.
86 Luísa França Luzio, «D. António de Ataíde, 1.º conde da Castanheira e o patrocínio de arquitectura “ao 

romano” na primeira metade do século xvi», in D. João III e o Império. Actas do Congresso Internacional Come-
morativo do seu Nascimento (Lisboa e Tomar, 4-8 de Junho de 2002), ed. Roberto Carneiro e Artur Teodoro 
de Matos, Lisboa, 2004, pp. 1013-1046. 
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mãe de D. Pedro de Meneses, discípulo dilecto de Cataldo, que patrocinou em 
1500 a publicação das Epistolæ et Orationes do seu mestre, «primeira vez [que] a 
tipografia portuguesa se coloca ao serviço do Humanismo»87. A irmã do jovem 
conde de Alcoutim, D. Leonor de Noronha, além de autora original, empreen-
deu a tradução, publicada em 1550 e dedicada à rainha D. Catarina, das Crónicas 
do humanista Marco Antonio Sabelico (†1506), autor também presente entre 
os livros de D. Teodósio88. A filha do cultíssimo João Roiz, Maria de Meneses, 
companheira de estudo da infanta D. Maria (n.1527), filha de D. João III e de  
D. Catarina, destacava-se pela facilidade de aprendizagem da língua latina, como 
o mestre Rodrigo Sánchez fazia questão de informar o seu pai89.

Esta abertura das mulheres nobres a outros saberes e a alguma erudição –  
a música, os livros, as línguas clássicas, sobretudo o latim, em casos muito raros 
também o grego – deve ser no entanto sobretudo vista como um sinal de per-
tença social, poder e distinção e não indício, então, de verdadeira «criação» cul-
tural, como foi notado com pertinência por Cristina Segura Graiña para o caso 
da corte isabelina90. De uma forma geral, o ensino do latim às damas da corte 
e em particular da Casa da Rainha era então uma prática corrente, e a apren-
dizagem seguia um dos mais prestigiados gramáticos peninsulares: Antonio de 
Nebrija e a sua gramática latina, também presente nos inventários de D. Manuel, 
de D. João III e de D. Teodósio. Em Março de 1541, no contexto do futuro e 
próximo casamento da infanta D. Maria (n. 1527) com Filipe das Astúrias, a 
rainha D. Catarina despendia 1648 reais «ê compra de oyto artes de Lebrixe 
hua delas dourada», além de oito livrinhos brancos e fitas para as respectivas 
guarnições, estes últimos talvez destinados à realização de exercícios escritos e 
de caligrafia91.

Mas havia mulheres que se destacavam, como sucedeu com figuras como 
a infanta D. Maria (†1577), Joana Vaz (†?), mulher de grande erudição e que 
fora bibliotecária da rainha D. Catarina antes de passar ao serviço da Infanta92, 
ou Luísa Sigea (†1560) que, pela sua coerente acção mecenática ou erudição, se 

87 Artur Anselmo, «A tipografia ao serviço do Humanismo», in HP, p. 472.
88 Américo da Costa Ramalho, Para a história do Humanismo em Portugal, 2, cit., pp. 8-14.
89 Idem, «A infanta D. Maria e o seu tempo», Humanitas, 37-38, 2006, p. 177.
90 Cristina Segura Graiño, «Las sabias mujeres de la corte de Isabel la Católica», in Las sabias mujeres: educación, 

saber y autoria (siglos III-XVIII), ed. Maria del Mar Graña Cid, Madrid, 1994, pp. 177-180; Ana Isabel Buescu, 
«Educar o príncipe no século xvi. Modelos, práticas e representações», in Na corte dos reis de Portugal, cit., 
pp. 37-41.

91 Francisco de Sousa Viterbo, «A livraria real especialmente no reinado de D. Manuel», Historia e memorias da 
Academia Real das Sciencias de Lisboa, IX, Parte I, 1902, pp. 27-28.

92 Américo da Costa Ramalho, «A infanta D. Maria», cit., p. 178. Em 2 de Maio de 1528, a rainha ordenava ao 
seu tesoureiro o pagamento a Joana Vaz de 2 500 rs, correspondentes ao «primeiro quartel» da sua moradia 
anual. ANTT, CC, P. I, mç. 39, doc. 138. A 15 de Dezembro de 1539, a rainha D. Catarina ordenava o paga-
mento de 750 rs ao livreiro e impressor Luís Rodrigues, «por certos liuros de doutrina xpãa, que se êtregarã 
a Joana Vaz». Sousa Viterbo, «A livraria real…», cit., p. 27.
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notabilizaram no panorama intelectual e cultural no século xvi. Joana Vaz con-
citava uma admiração unânime, a que se juntava o recém-chegado Clenardo, que 
em carta ao humanista Joaquim Polites, de 27 de Dezembro de 1536, afirmava: 
«Entre as damas do paço temos aqui uma donzela, de grande cultura literária 
[…]. Tem nome de Joana Vaz e dela vi, há coisa de dois anos, epístola tal que 
nem tu mesmo lhe enjeitarias a paternidade»93. Evoquemos também, pela sua 
singularidade, a brilhante figura de Públia Hortênsia de Castro (†1595), natural 
de Vila Viçosa, que pertenceu ainda à «corte literária» da infanta e, excepcio-
nalmente, prosseguiu estudos na Universidade, tendo-se licenciado e doutorado 
em Filosofia; mas desaparecendo quem a protegia, recolheu ao convento, onde 
veio a falecer antes de cumprir os 50 anos de idade94. 

Voltando a D. Maria, era bem conhecida a erudição da infanta. No mesmo 
ano da visita do rei D. João III a Coimbra, em 1550, acompanhado de D. Catarina, 
do príncipe D. João e da sua irmã D. Maria, o lente mais prestigiado da Universi-
dade, o canonista Azpilcueta Navarro, dedicava à Infanta o seu Commentarius de 
Iobeleo et indulgentiis omnibus, escrevendo no Prefácio: «Tu que acolhes a litera-
tura e os homens letrados com extraordinária, com maravilhosa benevolência, 
e te comprazes sumamente no serviço e companhia das mulheres letradas que 
tens em tua casa»95. Também a infanta D. Maria de Portugal (†1577), filha de 
D. Isabel de Bragança e do infante D. Duarte, princesa de Parma pelo seu casa-
mento com Alessandro Farnese, adquirira uma esmerada educação em letras, 
matemática – foi aluna de Domingos Peres – e conhecimentos de Astrologia, 
Filosofia e língua grega96.

Normalmente oriundas ou movimentando-se num meio social privilegiado, 
como era o meio cortesão e humanista, as mulheres intelectuais e eruditas eram 
consideradas como casos de excepção e fora da «norma». Em última análise, 
haviam entrado num mundo reservado aos homens, tal como a mulher guerreira 
ou governante. Pela agudeza do seu espírito eram, sem dúvida, genuinamente 
admiradas; mas não era esse, para retomarmos a categoria aristotélica, o seu 
«lugar natural» – o espaço privado da casa, do convento e da domesticidade, 
embora, dentro desses espaços houvesse casos de afirmação pessoal e de poder, 
como aconteceu com a infanta D. Maria97. As suas leituras e os seus livros reflec-

93 Carta traduzida e publicada por M. Gonçalves Cerejeira, op. cit., I, p. 281.
94 Maria da Conceição Vilhena, «Públia Hortência de Castro: uma doutora alentejana já no séc. xvi», Callipole. 

Revista de Cultura, 9, 2001, pp. 81-97.
95 Traduzido e citado por Américo da Costa Ramalho, «A infanta D. Maria», cit., p. 180.
96 Vitor Serrão, op. cit., p.78.
97 Sobre a infanta D. Maria, v. o estudo pioneiro de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, A infanta D. Maria de 

Portugal (1521-1577) e as suas damas, prefácio de Américo da Costa Ramalho, edição fac-similada, Lisboa, 
1983, e Carla Alferes Pinto, A infanta Dona Maria de Portugal (1521-1577). O mecenato de uma princesa 
renascentista, Lisboa, 1998. Sobre Luísa Sigea, v. Ana Maria Alves, «Comunicação e silêncio num diálogo 
humanista», in Comunicação e silêncio. Textos de História, Política e de circunstância, Lisboa, 1990, pp. 57-84.
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tiriam essa condição. No que diz respeito aos livros das mulheres da aristocracia 
borgonhesa no século xv, ainda em tempo do manuscrito, o padrão dominante, 
de acordo com Wijsman, era a relativamente modesta dimensão das suas livra-
rias, que incluíam sobretudo obras de conteúdo devocional, hagiográfico e 
didáctico-moralizante, bem como uma expressão mais ou menos residual da 
cronística; ausentes estavam as obras de carácter jurídico e administrativo que 
tinham, pelo contrário, um lugar central nas bibliotecas dos grandes senhores98. 

Para finais do século xv e sobretudo na primeira metade do século xvi, se 
acrescentarmos a este padrão a gramática latina, como a muito difundida, no que 
respeita ao caso peninsular, de Antonio de Nebrija99, o influxo de algumas gran-
des figuras da literatura castelhana como Juan de Mena, o marquês de Santillana, 
ou Jorge Manrique, os cancioneiros de Castillo, Encina e Garcia de Resende, e 
uma componente de obras de alguns autores clássicos, como Plutarco, Terêncio, 
Juvenal, Séneca, Virgílio ou Cícero, teremos uma visão porventura aproximada 
dos livros que faziam parte do horizonte cultural das mulheres da alta aristocra-
cia quinhentista, também em Portugal.

No mundo da cultura material, das preciosidades e dos objectos mais apre-
ciados e valorizados, cruzavam-se gostos e influências que não espantam num 
país que, geograficamente periférico estava, no século xvi, no centro do mundo. 
E o seu rei, D. Manuel, o protagonista da promoção de uma verdadeira cultura 
de corte e de patrocínio político e cultural, a uma escala nunca até então vista 
em Portugal100. Todos os inventários régios conhecidos, como o parcelar relativo 
à guarda-roupa de D. Manuel, os vários de D. João III mas também os dotes de 
infantas e princesas, são reveladores deste sincretismo de gostos e de objectos, da 
presença dos materiais e objectos exóticos, carregados de peças «da India», de 
panos e sedas, jóias, pedras preciosas e outros objectos provenientes do Oriente, 
em cuja difusão a corte portuguesa tinha no século xvi um papel central101, mas 
também do impacto das inovações culturais à moda de Itália. 

Ainda em vida de D. Manuel, ao partir em 1521 para Nice, onde a esperava 
o seu marido, o duque de Sabóia, a infanta-duquesa D. Beatriz levou um dote 

98 Hanno Wijsman, Luxury bound. illustrated manuscript Production and noble and princely book ownership in the 
Burgundian Netherlands (1400-1550), Turnhout, 2010, p. 561. Agradecemos a Delmira Espada (IEM-FCSH) 
a indicação deste livro.

99 Aelij Antonii Nebrisseñ. Introductiones in Latinam Grammaticen […]. A edição princeps é de Salamanca, 1481, 
com múltiplas edições posteriores e ampla circulação peninsular. Consultámos o exemplar da edição de Alcalá 
de Henares, 1533, BNP, L. 50 A.

100 Susannah Humble Ferreira, «Inventing the Courtier in Early Sixteenth-Century Portugal», in Contested 
spaces of nobility in Early Modern Europe, ed. by Matthew P.  Romaniello and Charles Lipp, Londres, 2011, 
pp. 85-101.

101 Catarina Santana Simões, «The symbolic importance of the “exotic” in the Portuguese court in the Late 
Middle Ages», Anales de Historia del Arte, 24, 2014, pp.  517-52. Disponível em: <http://revistas.ucm.es/
index.php/ANHA/article/view/48291>.
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digno de filha de D. Manuel. Nele coexistiam objectos de uso comum e antigo 
no mundo ibérico, alguns exibindo o declinante gosto da civilização tardo- 
-gótica, como braceletes, colares, alguns deles com centenas de pedras precio-
sas, sumptuosos tecidos, pérolas e pedraria da Índia, e ainda dezenas de peças 
em prata e prata dourada, com a expressa indicação de serem feitas à romana, 
produzidas segundo os cânones de gosto e distinção que se iam impondo por 
toda a Europa do Renascimento. E ainda «Hum tavoleiro denxadres de cristal 
guarnecido de prata dourada com quatro Leões por pés […] e saõ de cristal 
ametade brancos e a outra ametade pretos»102, jogo aristocrático por excelên-
cia103, bem como um relógio de prata de seis hastes, num tempo em que a posse 
individual de semelhantes mecanismos se ia lentamente difundindo104. E nove 
livros, dos quais quatro de oração, um deles iluminado. Os outros cinco não são 
identificados, mas podemos inferir serem também de teor devocional105.

Na esfera religiosa, cruzando-se com a presença de uma espiritualidade 
de matriz franciscana com assinalável implantação em Portugal106, os ecos do 
erasmismo e da sua espiritualidade despojada e cristocêntrica circulavam na 
corte portuguesa, trazida por humanistas que se formavam em Paris e Lovaina.  
Os livros de Erasmo, antes da sua colocação nos Índices dos livros proibidos, 
faziam a sua entrada em Portugal, com destaque para a própria corte, encomen-
dados pela rainha D. Catarina para ensino dos moços de capela, que existiam, 
em número apreciável, na livraria do duque de Bragança, e que D. Miguel  
da Silva possuía e mandava encadernar107. Se bem que não possa generalizar-se 
o impacto das novidades, era na corte régia, como procurámos evidenciar, e 
nos círculos aristocráticos a ela ligados, em que incluímos a mais alta hierarquia 
eclesiástica, que a circulação de novas formas culturais e artísticas se mostrava 
de forma mais expressiva.

A Casa de Bragança constituiu um caso singular de ascensão e de consoli-
dação de uma grande casa nobiliárquica, como comprovaram em particular os 
estudos de Mafalda Soares da Cunha108. No final do século xv, depois dos dra-
máticos episódios ocorridos no reinado de D. João II, o Venturoso restabelecera 

102 PHGCRP, II, Liv. IV, p. 455.
103 Dagoberto Markl, «Breve contribuição para o estudo dos tratados do jogo de xadrez da Biblioteca Nacional», 

Classificação, n.º temático de Leituras. RBN, s. 3, 2, 1998, pp. 99-104.
104 PHGCRP, II, Liv. IV, pp. 445-489. Sobre os relógios e a medição do tempo em Portugal, v. Fernando Correia 

de Oliveira, História do tempo em Portugal: elementos para uma história do tempo, da relojoaria e das mentalida-
des em Portugal, [s.l.], 2003.

105 PHGCRP, II, Liv. IV, pp. 462-463.
106 Vítor Gomes Teixeira, O movimento da observância franciscana em Portugal (1392-1517). História, património 

e cultura de uma experiência de reforma religiosa, Porto, 2010.
107 José Adriano de Freitas Carvalho, «Revisitando a dedicatória de Il libro del cortegiano», cit., p. 336.
108 Mafalda Soares da Cunha, Linhagem, parentesco e poder: a Casa de Bragança (1384-1483), Lisboa, 1990. Idem, 

A Casa de Bragança, 1560-1640. Práticas senhoriais e redes clientelares, Lisboa, 2000.
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em 1496, mal subiu ao trono, a Casa de Bragança em todas as suas prerrogativas, 
graças e privilégios109. O 4.º duque, D. Jaime (†1532), era o primeiro parente 
do Rei, a quem «o direito do sangue […] chamava para successor da Coroa». 
Por essa razão, no contexto da conjuntura política peninsular, fora nomeado her-
deiro do trono, em 1498, quando D. Manuel, ainda sem filhos, se ausentou com a 
rainha D. Isabel para Castela para serem jurados sucessores dos reinos de Castela 
e Aragão. Nessa ocasião o monarca ofereceu-lhe «huma abotoadura, transelim, 
e pluma, tudo guarnecido de rubins, com a divisa Real da Esféra, pessas [sic] 
de grandíssimo valor, verdadeiramente dadiva de hum rey a hum principe, que 
acabara de declarar seu successor»110.

D. Jaime voltou a ser herdeiro da Coroa portuguesa durante o curto período 
que mediou entre a morte do primogénito de D. Manuel, D. Miguel da Paz 
(†Granada, Julho de 1500) e o nascimento do infante D. João, em Junho de 
1502. Nessa altura, D. Jaime protagonizou uma fuga que deu brado e gerou 
comoção na corte, devido à rejeição do casamento que a Coroa lhe destinara, na 
Casa de Medina Sidonia111, que se encontrava já contratado112, recebido o dote 
pela Coroa, e a muito jovem noiva em Portugal, à guarda da duquesa D. Isabel 
de Bragança (†1521), mãe de D. Jaime113. O monarca procurou – e conseguiu 
– travar a sua fuga, mas antes escreveu, pensamos que ao Geral dos Francisca-
nos, bem como uma outra missiva de teor idêntico ao papa114, informando que 
«[D. Jaime] «estamdo em sua villa de portel huma noyte desapareceo […] com 
preposyto de se meter em relegyam»; recordava o Rei, enfatizando o lugar de  
D. Jaime perante a Coroa, que «emquanto nosso Senhor nos nam daa filhos nos 
nom temos outro herdeiro salluo ello [sic]»115.

O duque de Bragança tinha precedência sobre todos os outros nobres nos 
actos e acontecimentos públicos, como sucedeu em 1499, precisamente no 
juramento de D. Miguel da Paz. Nesta cerimónia, D. Jaime ocupou o lugar mais 
próximo à direita do Rei e jurou sobre os Evangelhos em primeiro lugar, antes 

109 Damião de Góis, Crónica do felicissimo rei D. Manuel, I, Coimbra, 1949, cap. 13. Luís Adão da Fonseca, D. João 
II, Lisboa, 2005, pp. 59-80.

110 HGCRP, V, Lisboa, 1738, pp. 484 e 485.
111 «Casou no anno de 1502 com a duqueza D. Leonor de Mendoça, e parece foy fatal o destino desta voda, que 

o Duque tanto recusou, e aceitou violentando o seu genio, sómente por obediencia […]». HGCRP, V, 1738, 
p. 575.

112 PHGCRP, IV, pp. 11-21, doc. de 14 de Setembro de 1500. Para uma panorâmica das relações entre as duas 
casas, v. Manuel Inácio Pestana, «A Casa de Bragança e a Casa de Medina Sidónia. Relações históricas e 
familiares. Sécs. xvi e xvii», Callipole. Revista de Cultura, 10, 2002, pp. 49-59.

113 «[…] e por que elle dito duque nam pode nem deue tall fazer por bem de seu casamento que tinha fecto e 
jurado e sua esposa já entregue nestes Reynos em poder de sua may a duquesa minha jrmãa e elle com ella 
estamdo e temdo recebido todo seu dote o qual he em nosso poder». Augusto Carlos Teixeira de Aragão, 
Vasco da Gama e a Vidigueira, Lisboa, 1898, doc. 16, p. 230.

114 CDP, XI, Lisboa, 1898, pp. 17-19 (minuta).
115 Augusto Carlos Teixeira de Aragão, op. cit., pp. 230-231.
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de D. Jorge, duque de Coimbra (†1550), filho bastardo de D. João II, que várias 
vezes mostrara o seu melindre a D. Manuel por, sendo filho de rei, ser prete-
rido nas precedências pelo duque de Bragança. Em 1502, após o nascimento de  
D. João, foi D. Jaime quem levou o príncipe recém-nascido à pia baptismal116. 
De alguma forma, e sintetizando, a divisa da Casa, Depois de vós, vincava essa 
supremacia na hierarquia nobiliárquica e anunciava, «premonitoriamente», 
o papel político que a Casa de Bragança havia de protagonizar a partir do  
século xvii, como Casa Real portuguesa. 

No que respeita ao mundo da cultura, que não pode dissociar-se de todos 
os outros mecanismos e estratégias de afirmação próprios de uma grande Casa, 
foi Luís de Matos quem, de forma pioneira, em conferência proferida no ano 
de 1955, chamou a atenção para esse outro centro polarizador e dinamizador 
de cultura que foi a corte de Bragança. Nesse estudo, sugestivamente intitulado  
A corte literária dos duques de Bragança no Renascimento, Luís de Matos procurava 
realçar o papel da Casa ducal, e em particular da corte alentejana de Vila Viçosa, 
no panorama cultural do Reino Português no século de Quinhentos. Percor-
rendo nomes e figuras, acções de mecenato, protecção de artistas e recrutamento 
de eruditos, Luís de Matos traçava um eloquente retrato da acção e da irradiação 
cultural promovida pelos duques de Bragança durante o Renascimento117.

Centrando-nos na esfera da cultura escrita, e remontando à Idade Média, as 
bibliotecas mais antigas encontravam-se então nas catedrais e nas velhas abadias, 
guardando e legando os livros litúrgicos, bíblias, glosadas ou não, autores clássi-
cos – que eruditos e humanistas procurariam mais tarde com entusiasmo e saber 
– e os Padres da Igreja118. Longínquo se ia tornando, no entanto, o monopólio 
clerical sobre uma cultura escrita fundada num horizonte de escala reduzida, em 
que os clérigos eram, em simultâneo, os autores, os conservadores e os leitores 
dos livros. Os processos que, ao longo da Idade Média, conduziram na Europa a 
uma progressiva expansão da rede urbana, ao enraizamento e difusão de novas 
ordens religiosas, à fundação das primeiras universidades e, até, a mutações na 
espiritualidade com os progressos da oração e da devoção privadas, tiveram 
como resultado um alargamento gradual do livro manuscrito a outras franjas da 
população, e a uma presença cada vez mais expressiva nos círculos da nobreza119.

Assim, um pouco por todo o Ocidente europeu a distinção da cultura com 
base no livro ia fazendo o seu caminho também nos círculos aristocráticos, 

116 HGCRP, V, 1948, pp. 279-283; Anselmo Braamcamp Freire, Brasões da sala de Sintra, Lisboa, 1973, III, p. 343.
117 Luís de Matos, A corte literária dos duques de Bragança no Renascimento, Lisboa, 1956. 
118 Henri-Jean Martin e Bruno Delmas (colab.), Histoire et pouvoirs de l’écrit, 2.ª edição, Paris, 1996, p.182. Sobre 

o papel das bibliotecas monásticas, v. Guglielmo Cavallo, «Les bibliothèques monastiques et la transmission 
des textes en Occident», in Des Alexandries I. Du livre au texte, dir. Luce Giard et Christian Jacob, Paris, 2001, 
pp. 263-274.

119 Hanno Wijsman, Luxury bound, cit., p. 1, p. 128. 
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com destaque para o livro iluminado, rico e singular, bem conhecido, estimado 
e produzido à sombra do mecenato da nobreza120, que encontrava na corte o 
seu lugar, um lugar cada vez mais marcado, também ele associado ao poder e 
à magnificência do príncipe. Caso paradigmático é o de Jean, duque de Berry 
(†1416), cuja biblioteca integrava alguns dos mais extraordinários manuscritos 
da iluminura europeia, como são os seus Livros de Horas121. 

Na segunda metade do século xiv, durante os reinados de João, o Bom 
(†1364), e de Carlos V (†1380), Paris surgia como o mais importante centro 
europeu de produção de livros e iluminação, correspondendo a uma procura 
régia e nobiliárquica intensa122. Entre 1400 e 1550 essa supremacia inflectiu para 
a Flandres, com destaque para a cidade de Bruges – onde, para os anos 1460- 
-1489, Wijsman contabiliza a produção de 563 manuscritos iluminados123. O seu 
lento mas progressivo declínio teria como marco inicial o advento da imprensa, 
instalada nos Países Baixos a partir de 1470124.

Em articulação com a projecção alcançada pelo livro iluminado, mas tam-
bém pelo impresso após a invenção da arte tipográfica, a actual historiografia 
tem sublinhado como as bibliotecas, além da sua função específica como ins-
trumento e veículo de leitura, eram objecto de distinção, de representação do 
poder e até de emulação125. A ligação entre as grandes colecções aristocráticas 
de livros e os poderes nobiliárquicos tornava-se indiscutível, e portanto o estudo 
do coleccionismo de livros deve ser também perspectivado, como observa 
López-Vidriero, como uma forma de patrocínio político; no caso espanhol, essa 
articulação reflectia a projecção do poder imperial, como tem também sido des-
tacado126. 

120 Françoise Robin, «Le luxe des collections aux XIVe et XVe siècles», in Histoire des bibliothèques françaises, 
I – Les bibliothèques médiévales. Du Ve siècle à 1530, dir. André Vernet, Paris, 1989, pp. 93-213. Para o caso 
inglês, A. I. Doyle, «English books in and out of court from Edward III to Henry VII», in English court culture 
in the Later Middle Ages, J. Scattergood e J. W. Sherborne (ed.), Londres, 1983, pp. 163-181.

121 Jean Longnon e Raymond Cazelles, «Introduction» a Les très riches heures du duc de Berry. Avant-propos de 
Charles Samaran, introduction et légendes de Jean Longnon e Raymond Cazelles, 4.ª ed., Chantilly, 1981, 
pp. 5-23.

122 Hanno Wijsman, op. cit., p. 69.
123 Ibidem, quadro «2.5.e. Production of illuminated manuscripts in Flanders: the four most important towns», 

em que se encontra, destacada, a cidade de Bruges, p. 56.
124 Ibidem, pp. 38-39.
125 Manuel Peña Díaz, «El espejo de los libros: Lecturas e lectores en la España del siglo de oro», in La cultura del 

libro en la Edad Moderna. Andalucía y America, coord. Manuel Peña Díaz, Pedro Ruíz Pérez, J. Solana Pujalte, 
Córdoba, 2001, pp. 148-149.

126 María Luisa López-Vidriero, «Encomio y gloria: brillo imperial del Milanesado en los libros italianos de 
las colecciones de Fryas y Gondomar», in Mecenazgo y humanidades en tempos de Lastanosa. Homenage a 
Domingo Ynduráin, Aurora Egido y José Enrique Laplana (eds.), Zaragoza, 2008, pp. 303-448. V. ainda Pedro 
Cátedra, Nobleza y lectura en tiempos de Felipe II. La biblioteca de don Alonso Osorio, marqués de Astorga,  
Valladolid, 2002.
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Estas considerações não podem, do nosso ponto de vista, ser arredadas, à 
sua escala, de uma compreensão dos horizontes culturais, ideológicos e de repre-
sentação da biblioteca da Casa de Bragança como elemento de «reputação e 
autoridade»127, sempre no âmbito de todos os outros dispositivos de comple-
xidade cerimonial e de distinção da Casa ducal, como tem sido estudado por 
Mafalda Soares da Cunha128.

Sendo que não cabe aqui pormenorizar outros aspectos igualmente impor-
tantes sob o ponto de vista cultural evocados por Luís de Matos, centremo- 
-nos na livraria do duque de Bragança, ao tempo do seu 5.º representante,  
D. Teodósio, filho do duque D. Jaime e de D. Leonor de Mendoza (†1512).  
A livraria do duque, apesar de desaparecida, não era desconhecida. Se não se 
sabe do paradeiro do original do inventário do património ducal, dele foi feita 
uma cópia em 1665 a pedido do conde de Figueró, D. Luís de Lencastre, no car-
tório do escrivão João Pereira e a despacho do doutor Mendo de Foios Pereira, 
corregedor da Casa do Cível da corte129. 

A parte do inventário relativa à livraria foi objecto de estudos panorâmi-
cos130, que deram conta da sua magnitude e importância. Mas foi no quadro do 
estudo sistemático de todo o património da Casa de Bragança no século xvi, no 
âmbito do Projecto acima referido, que a livraria brigantina tem por nós sido 
estudada e por outros investigadores do mesmo projecto, e os seus conteúdos 
tanto quanto possível identificados131. 

127 Mafalda Soares da Cunha, «Aristocracia e cortes senhoriais. Patrocínio, mecenato e clientelismo como práti-
cas de reputação, séculos xv-xvi», in Ibéria. Quatrocentos/Quinhentos. Duas décadas de cátedra (1984-2006). 
Homenagem a Luís Adão da Fonseca, coord. de Armando Luís de Carvalho Homem, José Augusto de Sotto 
Mayor Pizarro e Paula Maria de Carvalho Pinto Costa, Porto, 2009, pp.  194-200, sobre as bibliotecas no 
interior das práticas de coleccionismo aristocrático.

128 A complexidade da estrutura e funcionamento da Casa está patente no «Regimento dos Officiaes da Casa do 
Duque Dom Theodosio», PHGCRP, t. IV, 1755, pp. 186-200, e ainda «Eticheta que se praticava em a Casa 
do Duque de Bragança Dom Theodosio 1, do nome», ibidem, pp. 219-223. 

129 Aires A. Nascimento, «A livraria de D. Teodósio I, duque de Bragança», Congresso de História no IV Centená-
rio do Seminário de Évora. Actas, vols. I-II, Évora, Instituto Superior de Teologia – Seminário Maior de Évora, 
1994, p. 211.

130 Aires A. Nascimento, op. cit.; idem, «Erudição e livros em Portugal, ao tempo de Arias Montano: a biblioteca 
do duque de Bragança», in José Maria Maestre Maestre, Eustaquio Sánchez Salor, Manuel Antonio Diáz 
Gito, Luis Charlo Brea, Pedro Juan Galán Sánchez (eds.), Benito Arias Montano y los humanistas de su tiempo, 
Mérida, 2006, pp. 723-749.

131 Como já tivemos ocasião de referir, uma identificação integral revela-se tarefa impossível, dadas as caracterís-
ticas do inventário.



47

2.  Livrarias régias e senhoriais nos séculos xv 
e xvi e a livraria de D. Teodósio I

Esse processo de identificação de uma livraria da qual, como sublinhou Luís 
de Matos, nada resta, a não ser, de forma esparsa, alguns dos seus livros em 
bibliotecas nacionais132, é efectuado a partir do referido traslado seiscentista do 
inventário do património brigantino realizado após a morte de D. Teodósio em 
1563, que inclui cerca de 6 mil itens. Destes, um pouco mais de 1600 dizem 
respeito à livraria. 

Esta perspectiva comparada permite constatar que a livraria de D. Teodósio 
ocupava, no quadro de todo o seu património, um lugar de destaque em ter-
mos quantitativos. Mas, para lá do património do duque, este número implica 
e obriga a uma outra pergunta: o que significavam, em termos de dimensão, no 
contexto da cultura escrita e erudita do século xvi, e das livrarias então existentes 
no Reino, as mais de 1600 entradas desta livraria aristocrática? Respondendo a 
esta questão, Belmiro Fernandes Pereira afirma que a livraria ducal ao tempo de  
D. Teodósio foi «Sem dúvida a maior biblioteca portuguesa no século xvi, 
depois da biblioteca “romana” de Aquiles Estaço»133. 

A apreciação de Belmiro Pereira remete para a primeira dimensão que deve-
mos considerar, passo imprescindível para a compreensão do perfil da livraria 
do 5.º duque de Bragança. O estudo de uma livraria, quer na Idade Média quer 

132 A tentativa de identificar os livros que desta grande biblioteca sobreviveram e foram eventualmente incorpo-
rados noutros fundos é um outro trabalho a fazer, de que, como referimos na Introdução, não nos ocupamos 
neste estudo.

133 Belmiro Fernandes Pereira, «Duas bibliotecas humanísticas: alguns livros doados à Cartuxa de Évora por 
Diogo Mendes de Vasconcelos e por D. Teotónio de Bragança», Humanitas, XLVII, 1995, p.  846. Aquiles 
Estaço (†1581), prestigiado humanista e latinista português, viveu mais de 20 anos em Roma e a sua livraria 
constituiu o núcleo inicial da célebre biblioteca Vallicelliana de Roma. Arnaldo Pinto Cardoso, Presença portu-
guesa em Roma, Lisboa, 2001, p. 74 e p. 80. Agradecemos a Paulo Lopes (IEM-CHAM) o acesso a esta obra. 
Alejandra Guzmán Almagro, «A Portuguese contribution to 16th Century Roman Antiquarianism: the Case 
of Aquiles Estaço (1524-1581)», in Maria Berbara and Karl A. E. Enenkel (ed.), Portuguese Humanism and 
the republic of letters, cit., pp. 353-376.
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na Época Moderna, para além dos números absolutos das obras que a integram 
e da tentativa de identificação dos conteúdos, tem obrigatoriamente de atender, 
numa primeira análise, à sua dimensão numa perspectiva comparada, no caso 
vertente com outras colecções nobiliárquicas e régias suas contemporâneas e, 
ainda, de forma complementar, com a dimensão de outras livrarias particula-
res e universitárias. Tal perspectiva não tem, nem poderia ter, a pretensão de 
ser exaustiva, mas visa, através de exemplos coevos relevantes, ajudar a inserir 
a livraria de D. Teodósio no seu tempo, possibilitando conclusões sobre a sua 
real dimensão em contexto histórico. Vejamos este aspecto, demorando-nos um 
pouco mais, naturalmente, no que conhecemos dos livros de D. Duarte e de  
D. Manuel.

No que respeita aos reis de Portugal, na transição para o século xv, sabe-
mos que D. João I (†1433), o fundador da dinastia de Avis, possuía cerca de 
20 livros134. A livraria do seu filho e sucessor D. Duarte (†1438)135 ultrapassava 
em pouco os 80 títulos, o que faz dela, em termos comparativos e mesmo tendo 
em conta possíveis ausências, bem uma biblioteca do seu tempo. A livraria de  
D. Duarte, essencialmente de leitura136, exprimia o entrecruzar de direcções 
entre uma cultura laica e a cultura clerical, e ainda certas orientações de gosto, 
muitas delas comprovando afinidades com outras bibliotecas laicas coevas.  
O inventário que chegou até nós137 estabelece uma distinção inicial entre as 
obras «de latym» e os «livros de lingoajem». 

Seria interessante saber se esta divisão se refere a um critério de distinção 
entre as obras escritas em latim e em vernáculo por parte de quem se encarre-
gou de estabelecer o inventário, ou se corresponderia a uma organização espacial 
em função do aposento onde se encontravam os livros, mas nada nos permite 
inferir sobre este aspecto. Em todo o caso, as entradas relativas a obras escritas 
em linguagem são já substancialmente superiores às obras latinas – pouco mais 
de 20 em latim, o restante em linguagem. Não se distingue entre o português e 
o castelhano, mas ambos os idiomas estão representados, e até outras línguas 
peninsulares, como é o caso de uma Historia de Troya «em aragoes» – que deve-

134 Sobre a cultura da corte na sua articulação com a palavra escrita, v. Maria Helena da Cruz Coelho, D. João I o 
que re-colheu «Boa Memória», Lisboa, 2005, pp. 254-265.

135 Inventário publicado sucessivamente por António Caetano de Sousa nas PHGCRP, 1739, I, liv. III, pp. 544- 
-546; Teófilo Braga, Historia da Universidade de Coimbra nas suas relações com a Instrucção Publica Portugueza, 
I – 1289-1555, Lisboa, 1892, pp. 209-228; Joseph Piel, ed. crítica do Leal conselheiro, 1942, pp. 414-416, com 
base na cópia seiscentista da BNP (COD. 3390); D. Duarte, Livro dos conselhos de el-rei D. Duarte (Livro da 
Cartuxa), ed. diplomática com transcrição de João J. Alves Dias, introd. A. H. de Oliveira Marques e João  
J. Alves Dias, Lisboa, 1982, pp. 206-208.

136 Luís Miguel Duarte, D. Duarte. Requiem por um rei triste, Lisboa, 2005, p. 202.
137 D. Duarte, Livro dos conselhos…, pp. 206-208.
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ria corresponder a uma versão da Crónica troiana, de assinalável circulação na 
época medieval138.

Entre as obras latinas encontramos com destaque a Bíblia e um conjunto de 
livros de temática religiosa, espiritual e de devoção – um Pontifical, um Breviá-
rio, uma obra sobre milagres de santos – Miracula sanctorum –, mas também a 
Dialéctica de Aristóteles, livros do filósofo árabe Avicena, se bem que sem a indi-
cação de título, as Epístolas de Séneca, Valério Máximo, o «regimento de prinçipes 
picado d’ouro nas taboas e as cobertoiras vermelhas», muito provavelmente a obra 
de Egídio Romano (c. 1287) que já existia entre os livros de D. João I, um livro 
de agricultura e outros que não permitem uma identificação rigorosa. De entre 
a mais ampla inventariação das obras em linguagem, vários núcleos se destacam, 
desde logo as obras de carácter religioso – à cabeça das quais a Bíblia, talvez 
em texto integral embora sem indicação positiva de se tratar de uma tradução 
portuguesa, e ainda «o liuro dos euangelhos», os Autos dos apóstolos – manda-
dos traduzir por D. João I, segundo testemunho de Fernão Lopes139 – o Genesy, 
um «livro dos mártires» 140, um «livro dos padres santos em papel de marca 
mayor que foy de Yohão Pereyra». Note-se a presença de duas obras de Santo 
Agostinho – as Confissões e «hum livro das meditações de Santo Agostinho que 
treladou o moço da câmara» – testemunho explícito de que várias obras atribuí-
das ao Doutor da graça existiam em tradução, provavelmente para português, na 
livraria régia no século xv141. 

Um outro núcleo se destaca, como sucedia na generalidade das bibliote-
cas de príncipes, e como veremos, de forma muito expressiva, na livraria de  
D. Teodósio: a presença da cronística e da historiografia, afinal a codificação pela 
escrita das memórias dos grandes feitos e dos reis passados, a que os príncipes 
de Avis, protagonistas de uma descontinuidade política que era necessário legi-
timar, concederam grande importância. Neste virar de página para uma Moder-

138 «Texto fundamental da literatura medieval». V. C. R. Lorenzo, «Crónica troiana», in DLMGP, pp. 192-193, 
onde não há referência a qualquer versão desta obra naquela língua. Desta obra existe tradução portuguesa, 
num manuscrito tardio, em boa cópia do século xvi na BNP, COD. 725, «Coronica troiana em limgoage purtu-
gesa…». Encontrava-se no mesmo volume de uma cópia manuscrita quinhentista da Summa oriental de Tomé 
Pires (cod. 728), mas foi autonomizada. Inventario – Secção XIII – Manuscriptos, Lisboa, Biblioteca Nacional, 
1896.

139 Aires A. Nascimento, «Bíblia: traduções em português», in DLMGP, p. 90, de que existe um fragmento de 
cópia do século xiv na BNP, e cópia alcobacense do século xv. A edição impressa, ordenada pela rainha  
D. Leonor, data de 1505. Isabel Cepeda, «Autos dos Apóstolos», ibidem, p. 76.

140 Talvez a tradução de Bernardo de Brihuega (Briocanus), a mandado de Afonso X, que também existia na 
livraria de D. Leonor. Aires A. Nascimento, «Hagiografia», in ibidem, p. 309, e idem, «Legenda dos feitos e 
paixões dos santos mártires», in ibidem, pp. 384-386.

141 É provável que existisse também entre os livros de D. Duarte uma outra obra atribuída a Santo Agostinho, 
o Livro do solilóquio de Sancto Agostinho, que o infante D. Fernando deixou em testamento ao Mosteiro de  
S. Francisco de Leiria, e que existia na livraria de D. João I. Aires A. Nascimento, «Livro do solilóquio de 
Sancto Agostinho», in DLMGP, p. 415.

V. p. 355 (5)
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nidade que se anunciava, mas que coincidia também, no caso português, com 
a instauração de uma nova ordem política, o desenvolvimento da historiografia 
régia visando a constituição de uma memória nacional teve um lugar decisivo 
no quadro da acção cultural dos príncipes de Avis. Foi D. Duarte quem concre-
tizou o acto fundador desse desígnio, que consumava a ruptura com a tradição 
cronística peninsular, criando o cargo de cronista oficial do Reino , no qual foi 
investido, por carta régia de 19 de Março de 1434, o guarda-mor da Torre do 
Tombo, Fernão Lopes, encarregado de «poer em caronyca as estorias dos Reys 
que antygamente em Portugal forom [...]»142.

Na livraria de D. Duarte existia um expressivo número de crónicas, como 
a Coronica de Espanha – talvez a Crónica general de España de Afonso X, que 
esteve na base da Crónica geral de Espanha de 1344, primeiro monumento da 
historiografia em Portugal, da autoria de D. Pedro, conde de Barcelos, filho de 
D. Dinis (†1325). Que esta última existia na biblioteca de D. Duarte, em cópia 
quatrocentista profusamente iluminada, parece não haver dúvidas, pertencendo 
o códice, estudado por Lindley Cintra, à Academia das Ciências de Lisboa143. 
Surge ainda neste inventário uma outra obra cronística apenas designada como 
Coronica de Portugal, que não identificámos, talvez a chamada Crónica de 1419. 
Há ainda referência a uma outra «Coronica d Espanha em cadernos», e uma 
«conquista d ultramar».

Respigando outras referências, encontramos obras tão amadas pela cul-
tura aristocrática e cavaleiresca medieval como o Livro de Galaaz144, o livro de  
Merlim, talvez uma tradução portuguesa das Prophetiae Merlini (c. 1135) ou da 
Vita Merlini (c. 1148) do escritor galês Geoffrey de Monmouth145, de que resta 
um fragmento na Biblioteca da Coroa de Aragão, em Barcelona146, o «livro de 
Tristam», de que hoje só se conhece um pequeno fragmento na sua versão gale-
go-portuguesa147. E, tal como sucedeu com os livros latinos, também entre os 
livros em linguagem figuravam Séneca, um dos autores latinos de maior influên-

142 Embora viesse a pertencer a seu filho D. Afonso V a fundação da livraria real no Paço da Alcáçova. V. Saul 
António Gomes, D. Afonso V, o Africano, Lisboa, 2006, pp. 154-155.

143 Horácio Peixeiro, «A iluminura portuguesa nos séculos xiv e xv», in A iluminura em Portugal. Identidade 
e influências, Catálogo da exposição (26 de Abril a 30 de Junho 1999), Lisboa, 1999, pp.  295-296; Isabel 
Cepeda, «Manuscritos iluminados da corte portuguesa no século xv», in ibidem, p. 349; cat. 078, p. 356.

144 Muito provavelmente o ms. 2594 da Biblioteca Nacional de Viena, único testemunho da Demanda do Santo 
Graal em português. Ivo Castro, «Demanda do Santo Graal», in DLMGP, p. 203.

145 Bernardo Santano Moreno, «The Fifteenth-Century Portuguese and Castilian translations of John Gower’s 
“Confessio Amantis”», Manuscripta, 35, 1991, p. 24. 

146 Ivo Castro, «Merlim», in DLMGP, pp. 456-457.
147 Luciano Rossi, «Livro de Tristan», in DLMGP, p. 414.
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cia na cultura hispânica medieval148, Cícero, Júlio César, Valério Máximo149, 
Aristóteles, dois livros de Astrologia, e um «livro da quinta essência», obra de 
alquimia atribuída a Raimundo Lúlio (†1315)150. 

O livro de Marco Polo, extraordinário documento e testemunho da demanda 
medieval de outras paragens, encontrava-se em duplicado entre os livros de  
D. Duarte, em «latim e lingoajem», sustentando Teófilo Braga que a versão 
latina veio para Portugal pela mão do infante D. Pedro em 1428, oferecida pela 
Senhoria da Sereníssima República de Veneza151. Outras obras da livraria régia 
testemunhavam a produção literária de reis passados, como o Liuro das trovas d el 
rey dom denis, ou o Liuro de monteria que copilou o vitorioso rey dom Yohão ao qual 
deus de eternal gloria, cujo paradeiro havia de perder-se durante várias centúrias, 
para vir à luz apenas no século xx, bem como as obras do próprio D. Duarte e 
do infante D. Pedro, que permaneceram em idêntica e silenciosa obscuridade ao 
longo de séculos152. 

Regressando à questão da dimensão da livraria de D. Duarte, e observando 
a necessária perspectiva comparada, recorde-se que o rei Richard II de Ingla-
terra (†1399) possuía menos de 20 livros e que a livraria de seu tio Thomas  
Woodstock (†1397), duque de Gloucester, «by far the largest collection of which 
evidence remains from the reign of Richard II» não ia além dos 120 livros153. 
Os livros do infante D. Fernando (†1443), irmão de D. Duarte, ascendiam a  

148 V., por todos, Karl Alfred Blüher, Séneca en España. Investigaciones sobre la recepción de Séneca en España desde 
el siglo XIII hasta el siglo XVII, Madrid, 1983 (1.ª ed. alemã 1969).

149 Num inventário dos livros manuscritos de D. João V encontramos referência a vários exemplares de obras 
manuscritas (em pergaminho) deste autor, não identificadas: «Valerius Maximus in pergameno scriptus», 
BGUC, RES. cod 1018, Index dos manuscriptos da livraria do rey de Portugal (posterior a 1742), n.os 530, 1170, 
1192.

150 Ramon Llull (†1315), escritor, filósofo, alquimista, poeta, e teólogo catalão medieval. Discípulo do médico, 
alquimista e astrólogo Arnaldo de Vilanova ficou conhecido como Doctor illuminatus, embora não seja doutor 
da Igreja. Autor de mais de 150 obras científicas, literárias, teológicas e pedagógicas em latim mas, também 
em árabe e catalão. A sua obra, em que é patente o influxo das tradições culturais judaicas, cristãs e árabes, 
reflecte o ascendente e a articulação entre misticismo ocultista, erudição científica e filosofia. A sua obra mais 
famosa foi a Ars Magna, que pretendia fundamentar uma ciência universal. O lulismo exerceu uma profunda 
e multissecular influência na cultura e na civilização ocidentais. 

151 Teófilo Braga, op. cit., p. 210; Bertolucci Pizzorusso, «Livro de Marco Paulo», in DLMGP, p. 411.
152 Para uma panorâmica sobre esta questão, v. Ana Isabel Buescu, «A persistência da cultura manuscrita em 

Portugal nos séculos xvi e xvii», in Ler História, 45, 2003, pp. 19-48.
153 J. Scattergood, «Literary culture at the court of Richard II», in English court culture in the Later Middle Ages, 

Londres, 1983, pp.  32-33. Jeanne Krochalis fala em 123 volumes, que foram catalogados e avaliados após 
serem confiscados quando o duque foi preso e executado por traição. Jeanne E. Krochalis, «The books and 
reading of Henry V and his circle», The Chaucer Review, 23, 1, 1988, p. 50. Sobre o lugar das letras e dos livros 
na educação da aristocracia e da realeza medievais em Inglaterra, v. Nicholas Orme, From childhood to chivalry. 
The education of the English kings and aristocracy 1066-1530, Londres e Nova Iorque, 1984, pp. 143-162.
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44 códices154, o inventário dos livros do condestável D. Pedro (†1466), filho do 
infante D. Pedro, e que governou Aragão entre 1464 e 1466, incluía 96 títulos155.

Por seu turno, o rol dos livros da guarda-roupa de D. Manuel (†1521) elenca 
96 itens que correspondem a 107 títulos irregularmente descritos156. A sua lei-
tura é clara quanto ao ponto de vista que se privilegia: integrando o inventário 
da guarda-roupa de um rei opulento, a dimensão que sobreleva no inventário 
post-mortem, com intuitos bem precisos, não é a da referenciação de autores e 
títulos, regra geral muito imprecisa, mas a dimensão material e física do livro 
enquanto objecto. Na verdade, uma maioria muito significativa dos itens integra 
a referência, por vezes com extremo detalhe, à encadernação e apresentação dos 
livros: aí surgem os metais – «ouro esmaltado», «brochas de prata», «prata 
branca», «prata dourada», «cobre dourado»; os veludos, brocados e cetins 
«cremezy», roxos, verdes, pretos e azuis; os couros vermelhos e verdes. Em 
alguns casos, o próprio peso. Esta especificidade do inventário condiciona forte-
mente a apreciação dos seus conteúdos. 

Num outro plano, o rol contém referência explícita a apenas cinco obras 
impressas. Este número não significa que não existissem mais livros em letra 
de forma – aliás, em nove casos Sousa Viterbo, com maior ou menor certeza, 
considera poderem tratar-se de obras impressas – mas dá conta da respectiva 
ordem de grandeza no conjunto do inventário. São elas a Vita Christi, impressa 
em 1495, por ordem da rainha D. Leonor, por Nicolau de Saxónia e Valentim 
Fernandes, monumento da tipografia portuguesa quatrocentista e considerada 
até aos anos 60 do século xx como o primeiro incunábulo em língua portuguesa; 
um «livro da Queda dos prinçipes de letra de forma de tavoas cuberto de couro 
vermelho» – a Caida de principes, tradução para castelhano de Pedro Lopez de 
Ayala, impressa em 1495, da obra de Boccaccio De casibus virorum illustrium; as 
«Omelias de sam Jeronimo, de forma, êcadernado de tauoas cubertas de ouro 
amorado»; uma «Bribya, de forma», e finalmente «huûm livro pequeno emca-
dernado de couro vermelho lavrado de lavor dourado o qual livro he de forma 
e tem pemturas dos vultos dos emperadores de Roma e asy esprito de letra de 
forma e no primçipeo começa Leo papa».

154 Rol publicado em GTT, Lisboa, 1968, VI, gav. XVI, 2-13, pp. 186-202. V. Júlio Dantas, «A livraria do Infante 
Santo», Anais das Bibliotecas e Arquivos, 2, 6, Abril-Junho 1921, pp. 101-109; Robert Ricard, «Les lectures 
spirituelles de l’infant Ferdinand de Portugal (1437)», in Études sur l’histoire morale et religieuse du Portugal, 
Paris, 1970, pp. 53-61.

155 Teófilo Braga, op. cit., pp. 232-234; Carolina Michaëlis de Vasconcelos, «Apêndices» da edição da obra de  
D. Pedro, Tragedia de la insigne reina Doña Isabel, 2.ª ed., Coimbra, 1922, pp. 121-144.

156 «Inventario da guarda-roupa de D. Manuel», publicado por Anselmo Braamcamp Freire, in AHP, II, 1904, 
pp. 381-417. Embora seja certo que a sua livraria era mais ampla, este é o único inventário em que encontra-
mos referência a livros de D. Manuel. A parte relativa aos livros fora publicada cerca de dois anos antes por 
Sousa Viterbo, «A livraria real…», cit., pp. 1-73.
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O teor muito impreciso da descrição das espécies, especialmente atenta ao 
aspecto exterior, inviabiliza uma identificação rigorosa dos seus conteúdos. Ape-
sar disso, é possível fazer uma menção concreta a algumas obras, umas referen-
ciáveis, e outras identificadas por Sousa Viterbo. É o caso da chamada Bíblia dos 
Jerónimos, do Speculum historiale de Vicente de Beauvais, da Crónica troiana de 
Guido de Colonna, cuja tradução para castelhano data do século xiv – talvez o 
exemplar que figurava entre os livros de D. Duarte –, da Caida de principes, tradu-
ção castelhana da obra de Boccaccio De casibus virorum illustrium, da edição de 
1495 da Vita Christi, das Ordenações do Reino, de dois livros das Sete partidas de 
Afonso X, de dois exemplares do Livro de Marco Polo, do De regimine principum 
de Egídio Romano, dos romances de cavalaria Amadis de Gaula, Florisando e 
Sergas de Esplandiam ou da Crónica d’el rei D. Afonso Henriques de Duarte Galvão. 
Há ainda casos em que a identificação é hipoteticamente avançada por Sousa 
Viterbo – caso das obras descritas nos itens 27, 38, 64, 65, 66 – e um número 
muito apreciável em que essa identificação é provável ou impossível por falta de 
elementos dado o carácter sumário da descrição. 

As obras de carácter religioso têm lugar de relevo. Para além da monumen-
tal Bíblia dita dos Jerónimos, o número de bíblias, breviários, missais, saltérios 
e «livros de rezar» é, sem novidade, significativo, embora na sua maior parte 
a respectiva descrição seja muito imprecisa. Em todo o caso, pode referir-se a 
presença de obras atribuídas a Santo Agostinho, que já encontrámos na biblio-
teca de D. Duarte, e a S. Jerónimo. Entre os livros profanos, para além de obras 
aparentemente avulsas, como a do gramático castelhano António de Nebrija 
(†1522), certamente as suas Institutiones grammaticae157, três núcleos merecem 
uma referência especial: em primeiro lugar, um conjunto de obras de índole 
jurídica e administrativa, em que encontramos o Regimento dos reis de armas e o 
Livro de armas de Portugal, bem como as Partidas de Afonso X e as Ordenações 
do Reino, ou ainda obras sobre a função e o ofício régio como a Tauoada de um 
Regimento do que ham de fazer os Reis cada dia. 

Em segundo lugar, os livros de cavalaria, onde surge o Amadis de Gaula, 
mas também as suas continuações, como as Sergas de Esplandiam e o Florisando, 
facto que testemunha como, num tempo que não comportava já um absoluto 
ascendente da cavalaria na ordem social, a literatura recuperava nostalgicamente 
a aventura cavaleiresca medieval158. A presença destes livros na biblioteca régia 

157 António de Lebrija, ou Nebrija (†1522), foi também autor de uma gramática da língua castelhana (1492) mas 
neste caso, pela descrição da obra, pode positivamente afirmar-se que se trata da sua gramática latina, cuja 
edição princeps data de 1481.

158 Vitorino Magalhães Godinho, «Inovação e permanências nos séculos xv e xvi: entre mito e utopia», in Mito 
e mercadoria, utopia e prática de navegar. Séculos xiii-xviii, Lisboa, 1990, pp. 57-152; José Mattoso, «Cavala-
ria», in DLMGP, p. 153; Ettore Finazzi-Agrò, «Novela de cavalaria», in ibidem, pp. 475-477.
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reflecte o impacto que a literatura novelesca, em particular após a publicação do 
Amadis de Gaula em 1508, teve também em Portugal no século xvi, em particu-
lar como literatura de corte, onde era um género apreciado e cultivado159. 

O príncipe D. João acompanhou com entusiasmo a evolução do manus-
crito da Crónica do imperador Clarimundo, obra de estreia do então seu moço 
de guarda-roupa João de Barros, longo e denso romance de cavalaria que fanta-
siava e exaltava as origens da Casa Real Portuguesa, oferecida a D. Manuel em 
1520 e objecto de edição impressa dois anos mais tarde. A Crónica do imperador  
Clarimundo, na qual o autor conjugava «fingimento» e história, agradou de tal 
forma a D. Manuel que o monarca terá manifestado o desejo de que fosse João 
de Barros a encarregar-se da escrita destas «cousas das partes do Oriente», já 
que até então, apesar de pretender celebrar os feitos portugueses, «nunca achara 
pessoa de que o confiasse»160. 

A pergunta parece impor-se: por que não constará, então, do inventário, esta 
obra de Barros, que se sabe ter sido particularmente apreciada por D. Manuel? 
Como calculamos que se verificava com o grosso da livraria régia, encontrar-se-
-iam fora da guarda-roupa do rei, em espaço próprio, embora não identificado 
nem localizado, no interior do paço161; outros continuariam guardados na Alcá-
çova onde se manteve o arquivo régio, a cargo do guarda-mor.

O terceiro núcleo é o dos escritos de autores clássicos, onde estavam nomes 
conhecidos e estimados pela cultura medieval, como Ovídio e Virgílio, cujas 
obras não estão identificadas, historiadores como Tito Lívio e as Décadas, Salús-
tio, de quem se encontravam as célebres Bellum Catilinarium e Bellum Jugurthium, 
mas também autores que o esforço de recuperação da herança antiga por parte 
do Humanismo renascentista trouxera à luz, como Plutarco (†120). Desconhe-
cido na Idade Média, se exceptuarmos a apócrifa Institutio Trajani, obra que lhe 
foi atribuída por João de Salisbúria no Policraticus (1159)162, foi o Quattrocento 
italiano que iniciou o processo de restituição da sua obra163, designadamente das 

159 Rosário Santana Paixão, Aventura e identidade. História fingida das origens e fundação de Portugal: «Crónica 
do Imperador Clarimundo», um livro de cavalarias do quinhentismo peninsular, dissert. de doutoramento em 
Literatura Portuguesa, apresentada à FCSH-UNL, 1996; Isabel Almeida, Livros portugueses de cavalarias, do 
Renascimento ao Maneirismo, dissert. de doutoramento apresentada à FLUL, 1998; recente ponto de situação 
em Aurelio Vargas Díaz-Toledo, «Os livros de cavalarias renascentistas nas histórias da literatura portuguesa». 
Península. Revista de Estudos Ibéricos, 3, 2006, pp. 233-247.

160 João de Barros, Ásia de Joam de Barros. Dos feitos que os portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos 
mares e terras do Oriente. Primeira Década, 4.ª ed. revista e prefaciada por António Baião, conforme a edição 
princeps, Coimbra, 1932,«Prólogo».

161 Não encontrámos referência, mesmo indirecta, a um espaço específico que abrigasse a livraria no estudo de 
Senos sobre o paço da Ribeira, v. Nuno Senos, O paço da Ribeira: 1501-1581, Lisboa, 2002.

162 Hans Liebeschütz, «John of Salisbury and Pseudo-Plutarch», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 
VI, 1943, pp. 33-39; Ana Isabel Buescu, Imagens do príncipe. Discurso normativo e representação, Lisboa, 1996, 
pp. 40-41 e notas.

163 R. R. Bolgar, The classical heritage and its beneficiaries, Cambridge, 1977, pp. 485-487, e 520-521.
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célebres Vitae parallelae, que em breve alcançaram uma extraordinária difusão, 
como veremos adiante. 

A sua presença entre os livros do monarca mostra que também na corte 
manuelina Plutarco era já conhecido, evidenciando o contacto com o Humanismo 
italiano, que iniciou a recuperação da obra daquele autor grego no século xv.  
Este contacto é também evidente na presença neste inventário de uma obra de 
Leonardo Bruni (†1444), chanceler da república de Florença, grande humanista 
e tradutor do grego – traduziu nomeadamente Plutarco – obra não identificada, 
mas que poderá corresponder ao seu trabalho mais importante, a monumental 
Historiarum Florentini populi libri XII164.

Uma nota ainda para a cronística portuguesa, em que encontramos apenas 
referência à Crónica de el-rei D. Afonso Henriques de Duarte Galvão165, talvez o 
exemplar da Biblioteca Pública Municipal do Porto166, e duas obras relativas 
à Expansão: um livro dos Treumfos da Imdia, que Sousa Viterbo pensa poder 
ser uma minuta do secretário António Carneiro sobre o descobrimento e con-
quista da Índia que deveria estar na base da concepção e execução das tapeçarias 
monumentais que D. Manuel ordenara para celebrar os feitos da Índia; e um 
outro com o título de Exortação feyta aos da India, da autoria de Duarte Galvão, 
mencionada por João de Barros nas Décadas. Embora não se tratando de livros, 
o Lyuro da recepta... inclui ainda referência a «huûa carta de marear de pano dal-
godã da Imdia azull escuro e branco» e «outro pano dalgodam com a pemtura 
dAdem».

Em síntese, a livraria régia no tempo de D. Manuel, de que conhecemos ape-
nas os livros na guarda-roupa, reflecte, na transição para a modernidade, alguns 
aspectos culturais de relevo, como a persistência da cultura manuscrita, patente 
no número restrito de obras impressas que a integram, e a presença assinalável 
de obras de expressão castelhana, facto que reflecte a importância, na época, 
da interacção com a cultura peninsular, também no que respeita à recepção de 
obras culturais de além-Pirenéus. Veremos como este facto é estruturante no que 
diz respeito a algumas das secções da livraria de D. Teodósio I. 

A análise do rol dos livros constantes do Lyvro da recepta..., ainda que condi-
cionada pelas dificuldades de identificação de muitas das obras, permite ter uma 
imagem aproximada dos conteúdos dos livros elencados, quer em termos de 
dimensão, quer em termos de conteúdos e de orientações culturais. A literatura 

164 «89. It. Outro liuro esprito em purgaminho que começa Lionardo Aremtyno e fala da caualaria». Sousa 
Viterbo, op.  cit., p.  22. A descrição é imprecisa, mas suficiente para pelo menos identificar o seu autor, 
Leonardo Bruni, também conhecido como Leonardo Aretino.

165 A Crónica de Galvão seria mais tarde vertida para latim, embora de forma incompleta, por D. Duarte (†1543), 
filho bastardo de D. João III, v. Joaquim Veríssimo Serrão, A historiografia portuguesa. Doutrina e crítica, I – 
Séculos xii-xvi, Lisboa, 1972, p. 135.

166 BPMP, cod. 41.
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religiosa e devocional ocupa um lugar privilegiado no inventário, mas a presença 
das aventuras de Amadis e dos livros de viagem, como o Livro de Marco Polo, lado 
a lado com Ovídio, Plutarco, Virgílio, Boccaccio, Leonardo Bruni ou os Treumfos 
da Imdia, é bem o símbolo e o testemunho de um tempo em que se cruzam 
traços de uma mundividência medieval com a emergência de formas culturais 
que anunciam e configuram a Modernidade.

É certo, no entanto, que D. Manuel possuía uma livraria de maior escala. 
Teremos de nos demorar um pouco nesta questão. Embora o rol das obras cons-
tante da sua guarda-roupa seja a única lista de livros do monarca que chegou 
até nós, o próprio Sousa Viterbo adverte para o facto de o inventário da guarda-
-roupa do rei não reflectir de forma fiel o seu conteúdo. Em 1517, por ocasião 
da morte da rainha D. Maria, o Rei havia feito partilhas pelos seus filhos, onde 
entraram muitos bens móveis, entre os quais também livros167. Quando morreu, 
no final de 1521, D. Manuel era tido como «homem que muito folgou com 
livros e em sua guarda-roupa per sua morte ficaram livros tantos que todos seus 
filhos ficaram cheios deles»168. 

Por outro lado, o códice que inclui o inventário régio está mutilado em mais 
de 200 folhas, embora não fosse provável que existisse referência a mais livros169. 
Mas esta modesta dimensão da livraria manuelina suscita ainda outra hipótese 
de explicação a Sousa Viterbo, que nos parece pouco verosímil: dada a presença 
neste inventário de um pequeníssimo número de livros que já se encontravam 
nas livrarias dos reis portugueses antes de D. Manuel, dar-se-ia o caso, porven-
tura, que só fossem recenseados os livros entretanto adquiridos e não os cons-
tantes das colecções anteriores?170 

Num outro plano, a consideração dos conteúdos conhecidos da livraria régia 
não permite aferir de forma global da produção de livros, quer manuscritos quer 
impressos, na época de D. Manuel, apesar da pouco expressiva actividade edito-
rial em Portugal na época, e de uma forma geral ao longo de todo o século xvi, 
tomada em termos comparativos com a já intensa produção editorial europeia. 
No presente enviado por D. Manuel ao Negus da Abissínia em 1514 incluíam-se, 
entre outras obras, «mil cartinhas» para aprender a ler, «doze cathaçismos» 
– talvez o Catecismo pequeno do bispo de Ceuta, D. Diogo Ortiz, impresso em 
Lisboa em 1504171 – «vimte flos samtorum», «trimta liuros da vida dos mar-

167 Francisco de Sousa Viterbo, op. cit., p. 10.
168 Gaspar Correia, Crónicas de D. Manuel e de D. João III (até 1533), leitura, introdução, notas e índice por José 

Pereira da Costa, Lisboa, 1992, p. 174.
169 Anselmo Braamcamp Freire, op. cit., p. 415.
170 Francisco de Sousa Viterbo, op. cit., p. 7.
171 Elsa Maria Branco da Silva, O «Cathecismo Pequeno» de D. Diogo Ortiz Bispo de Viseu, estudo literário e edição 

crítica, Lisboa, 2001. A obra em causa estava também presente na livraria de D. Teodósio.
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tires [...]»172. Antes, a 1 de Abril de 1512, Afonso de Albuquerque escrevia a 
D. Manuel referindo, entre outros assuntos, que «em Cochim achei hûa arca 
de cartinhas per onde ensinam os meninos e pareceu-me que Vossa Alteza as 
nam mandara pera apodrecerem estando na arca»173. No caso das Ordenações, o 
número de exemplares da edição de 1512-13, composta por cinco volumes, foi 
de mil exemplares174. Por alvará de Outubro de 1514, D. Manuel I autorizava 
que a Casa da Índia entregasse a Valentim Fernandes especiarias no valor de  
300 mil reais, remanescente da elevada quantia de 700 mil reais relativos à 
impressão dos cinco mil livros das Ordenações175.

É portanto forçoso concluir que a produção de livros atingia então, embora 
em casos precisos e restritos, uma dimensão considerável, que se articulava, de 
forma dominante, quer com a difusão dos poderes régios à escala do Reino, 
como é o caso das Ordenações, quer com a alfabetização e a evangelização no 
quadro do processo expansionista, o que explica, no exemplo citado, o predo-
mínio absoluto de livros religiosos e de aprendizagem da língua portuguesa176.  
Rui Loureiro escreve que «[…] os livros sempre acompanharam os portugue-
ses nas suas andanças ultramarinas»; nos mares orientais as naus portuguesas 
«[…] traziam a bordo materiais escritos da mais diversa natureza», o mesmo se 
passando na carreira das Índias em direcção ao Novo Mundo177.

Para o caso do Oriente, com indicações também para África, Rui Loureiro 
traça uma útil e eloquente resenha do tipo de livros que acompanhariam as 
armadas no século xvi, referindo alguns exemplos concretos de livros e espólios 
que aí circularam178. Quando, reinando D. João III, Francisco Xavier partiu para 
o Oriente, levou consigo um considerável número de obras impressas oferecidas 
pelo monarca179. Na época em que a evangelização se fazia já de forma intensa, 
houve casos de impressão, em Lisboa, de obras escritas por missionários que 

172 J.A. da Graça Barreto, «Presentes de D. Manuel ao Preste João e seu embaixador», Boletim de Bibliographia 
Portugueza e Revista dos Archivos Nacionaes, 2, 1 e 2, 1879, pp. 17-23 e pp. 49-59.

173 Cartas de Afonso de Albuquerque, I, Lisboa, 1844, pp. 44-45, cit. por Fernando Castelo Branco, «As cartinhas 
quinhentistas e o Humanismo», in HP, p. 309.

174 João J. Alves Dias, «Introdução» às Ordenações Manuelinas. Livros I a V. Reprodução em fac-símile da edição 
de Valentim Fernandes (Lisboa, 1512-1513), Lisboa, 2002, pp. XXIII-XXIV. 

175 ANTT, CC, P. I, mç.16, doc. 320 de 3/10/1514-09/10/1514. A 28 de Novembro do mesmo ano, D. Manuel 
ordenava a Silvestre Nunes, feitor na Flandres, o envio de dez dúzias de pergaminhos para os livros das Orde-
nações. ANTT, CC, P.I. mç. 16, doc. 126.

176 Ana Isabel Buescu, «Livros e livrarias de reis e de príncipes…», cit., pp. 72-73. Por carta de 8 de Junho de 
1517, o rei do Congo pedia a D. Manuel que lhe enviasse cruzes, uma custódia, retábulos e breviários, entre 
outros objectos, para o funcionamento da sua capela. ANTT, CC, P. I, mç. 22, doc. 5. 

177 Carlos Alberto González Sánchez, Los mundos del libro. Medios de difusión de la cultura occidental en las Indias 
de los siglos XVI y XVII, Sevilha, 1999, em particular pp. 47 e ss.

178 Rui Loureiro, «Livros e bibliotecas no Oriente – século xvi», A biblioteca de Diogo do Couto, Lisboa, 1998, 
pp. 27-52, p. 47 para as afirmações citadas. Também Fernando Castelo-Branco, op. cit, adianta outros casos 
documentados que comprovam como essas remessas para Oriente eram contínuas. 

179 Rui Loureiro, op. cit., p. 35.
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chegavam nas naus provenientes da Índia, como sucedeu com a Cartilha em 
tamul e português, de autor anónimo, impressa em Lisboa, por Germão Galharde, 
em 1554. Muitos textos de idêntico teor permaneceram manuscritos, alguns 
deles preparados para a impressão, de que existem vários casos em bibliotecas 
portuguesas. A estratégia da irradiação da missionação pela palavra escrita tam-
bém através de obras impressas na própria Índia era, aliás, bem anterior a 1556, 
ano em que a tipografia imprimiu pela primeira vez em Goa: é sabido que o 
prelo havia chegado à capital do Estado da Índia em 1515, mas nunca funcionou, 
sendo deixado ao abandono e perdendo-se os seus componentes em Cochim180.

Mas também dos próprios protagonistas das viagens marítimas temos 
alguns testemunhos – que seria interessante explorar de forma mais ampla.  
O caso do eborense Baltasar Jorge de Valdez é um deles. Valdez partiu no início 
da década de 40 para o Oriente, como capitão de uma nau da carreira da Índia, 
entregando-se ao comércio de especiarias, regressando ao Reino para depois, 
numa segunda viagem em que chegou à Índia em 1542, ser nomeado juiz da 
alfândega, morrendo em combate durante o segundo cerco de Diu, em 1546. 
Deixou testamento181. O seu espólio, revelando algumas posses, reflectia a vida, 
o quotidiano, as devoções e as leituras de um português de Quinhentos entre 
Portugal e o Oriente: «era guerreiro, negociante, funcionário público e lia nas 
horas vagas […]»182. Para lá de pérolas, leques, jarras e porcelanas, especiarias 
e outros objectos e produtos orientais, um retábulo de Nossa Senhora e outros 
objectos de devoção, Baltazar Jorge possuía uma pequena biblioteca que o acom-
panhara até à Índia: a Vita Christi, o Flos santorum, um Livro da exposição dos sal-
mos, as Epístolas de S. Jerónimo; mas também Valério Máximo e Séneca, o Cid, a 
Crónica do condestabre, Um livro da lingua de Erasmo, Petrarca. Sendo embora um 
caso singular, não foi certamente caso único. Eis um universo a explorar.

De destacar ainda, e regressando a D. Manuel, a forma como o monarca 
incorporou o livro impresso no conjunto dos dispositivos de afirmação inter-
nacional do seu poder, em que a embaixada a Roma de Tristão da Cunha, em 
1514, ocupa um lugar cimeiro. O rei português, para além de muitos outros 
sumptuosos e exóticos presentes, em que avultava o elefante asiático, ofereceu 
ao pontífice romano, Leão X, livros chineses impressos, provavelmente levados 
da China para Goa e daí remetidos para Lisboa. Paolo Giovio, na obra Historia-

180 Manuel Cadafaz de Matos, O elogio da pobreza: missionários, tipógrafos e livros no Oriente do século xvi (1548- 
-1600), sep. de Estudos em homenagem a Jorge Borges de Macedo, Lisboa, 1994, pp. 268-269.

181 Luís de Matos, «Ebora Hvmanistica», in A Cidade de Évora, XXXIII, 59, 1976, pp.16-17. O espólio de 
Baltazar Valdez foi revelado e publicado por Gabriel Pereira, «Espólio de Baltasar Jorge, juiz da alfândega de 
Diu em 1546», Boletim da Sociedade de Geografia, s. 4., n.º 6, 1883, pp. 287-292, e republicado em Estudos 
Eborenses, 2.ª ed., II, 1948, pp. 65-76. Gaspar Correia refere-se à morte de Baltazar Valdez em combate nas 
Lendas da Índia.

182 Gabriel Pereira, op. cit.

V. p. 356 (8)
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rum sui temporis (1549), dedicada a Cosme de Médici, referia essa oferta do rei 
português ao Papa, no que constitui uma das primeiras referências europeias à 
tipografia chinesa183.

Voltando às livrarias de membros da família real, devemos também referir os 
livros da rainha D. Leonor (†1525), mulher de D. João II e irmã de D. Manuel.  
É hoje conhecido o respectivo inventário, não sabemos se na totalidade, uma vez 
que o documento, datado de 1537, diz respeito aos livros legados ao Convento 
da Madre de Deus, que a rainha fundara em 1509, mas podemos supor que fosse 
a parte mais substancial dos livros que possuía, dada a sua estreita ligação àquela 
casa conventual, e ainda o teor do seu testamento184. Trata-se de um conjunto de 
82 espécies, que, de acordo com Ivo Carneiro de Sousa, «deve ter constituído 
uma das mais importantes colecções de livros do seu tempo, certamente a mais 
extensa reunida por uma personagem feminina»185.

A dimensão litúrgica e devocional desta colecção tem uma natural suprema-
cia, mas nela encontramos também, entre manuscritos e impressos, textos profa-
nos, bem como três obras impressas que contaram com o seu patrocínio: o Auto 
dos apóstolos, editado em 1505, em dois exemplares, o Boosco deleitoso, publicado 
em 1515, e o Espelho de Cristina, em 1518, este também em dois exemplares. 
Não consta desta inventariação a edição da Vita Christi, de 1495, também patro-
cinada pela rainha, pelo que podemos inferir que D. Leonor terá feito outros 
legados de livros, embora menores186. A dimensão deste inventário permite-nos 
voltar um pouco atrás, e reiterar a noção de que o nosso conhecimento actual 
sobre a biblioteca régia de D. Manuel, com base no inventário da guarda-roupa, 
é incompleto. Gostaríamos de referir ainda o inventário post-mortem dos bens 
da infanta D. Beatriz (†1506), mãe de D. Manuel e de D. Leonor, que registava 
28 livros, entregues aos Mosteiros da Conceição e de S. Francisco, de Beja187.

Já quanto aos livros de D. João III, dispomos apenas de um inventário da sua 
Casa em 1534, que integra 33 livros, entre manuscritos e impressos, dos quais 
a maioria são de carácter religioso e devocional – missais, breviários, Horas de 
Nossa Senhora, livros de canto. Destacamos um «livro missal grande, rico, as 
folhas […] de porgaminho illuminado», a edição de 1495 da Vita Christi, mas 
também um «Vocabulairo [sic] em latim e romance», uma cópia manuscrita 

183 Manuel Cadafaz de Matos, O elogio da pobreza…, pp. 281-282. Paolo Giovio, Historiarum sui temporis, ed. 
1549, liv. XIV, p. 798. O primeiro autor português a evocar a tipografia chinesa é D. Jerónimo Osório, no De 
gloria (1549), seguido por Fernão Lopes de Castanheda, em 1553. Manuel Cadafaz de Matos, ibidem, p. 283.

184 Mário Martins, «A rainha D. Leonor e os livros», Brotéria, LXVII, 4, 1958, p. 250.
185 Ivo Carneiro de Sousa, op. cit., p. 889.
186 Isabel Vilares Cepeda, «Os Livros da Rainha D. Leonor», cit., pp.  51-81; Ivo Carneiro de Sousa, op.  cit., 

pp. 889-914.
187 «Inventario da Infanta D. Beatriz. 1507», publicado por Anselmo Braamcamp Freire, AHP, IX, 1914, 

pp. 64-110.
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dos «Estatutos de Florença», uma obra não identificada de Séneca «de forma», 
um «Lybryxa de gramatica, êcadernado em pergaminho, velho», e até um alma-
naque «de letra de mão que falla da luua e meses, velho»188. Este rol corres-
ponde a um inventário parcial, realizado durante a estadia da corte na cidade de 
Évora nos anos 30 do século xvi, relativo a livros que se encontravam no Paço 
real eborense. O grosso da livraria real estava em Lisboa, mas os seus conteúdos, 
em relação directa com a livraria no tempo de D. Manuel, não são infelizmente 
conhecidos. Apenas algumas informações esparsas e indirectas, como por exem-
plo a referência, em 1538, a Fernão Soares, pajem do livro, ao qual, por alvará 
de 1538, D. João III ordenava que fossem entregues 36 mil reais de vestiaria189.

É ainda Sousa Viterbo quem dá a conhecer elementos sobre a livraria da 
rainha D. Catarina. Uma vez mais, não conhecemos os seus conteúdos de forma 
integral embora, no seu conjunto, as informações sejam bem mais amplas do 
que no respeitante aos livros de D. João III, e apontem para a existência de 
uma livraria de considerável dimensão. Alguns títulos são conhecidos através 
dos livros de despesa da rainha, através de ordens de pagamento de D. Catarina 
a impressores, como Luís Rodrigues, e ao seu livreiro, o castelhano Afonso 
Lourenço, que manteve o cargo até 1553 ou 1554, altura em que faleceu, surgindo 
depois João de Borgonha como livreiro da Rainha190. Assim, respigando alguns 
dados191: 2000 reais entregues em Junho de 1538 a Afonso Lourenço para a 
compra de «dous briuiairos das chagas romanos e huû manual de coro de folha 
dourada»; 750 reais pagos ao livreiro/impressor Luís Rodrigues em Dezembro 
de 1539 por «certos livros de doutrina xpaã» entregues a Joana Vaz; 1648 reais 
na compra de «oyto artes de Lebryxe» e fitas em Março de 1541; por ordem de  
4 de Setembro de 1539, foram entregues 12 160 reais a Afonso Lourenço por um 
importante conjunto de encadernações e pelas seguintes obras: dois breviários 
romanos, um deles dourado, «hûas oras, de Çaragoça, de oytavo, douradas e 
emcadarnadas»; um «Contemtus mumdy». Teremos aqui de destacar, pela 
extraordinária dimensão, a encomenda de 2300 «Rosairos», dos quais 2 mil 
em papel e 300 em pergaminho. A explicação mais plausível é que, para lá dos 
encomendados para a sua casa e damas, D. Catarina mandasse imprimir à sua 
custa estas obrinhas de devoção – como sabemos que fez, em certas ocasiões, 

188 «Inventario da Casa de D. João III em 1534», publicado por Anselmo Braamcamp Freire, AHP, VIII, 1910, 
pp. 261-390. A parte dos livros fora já publicada por Viterbo em 1902, op. cit., pp. 24-26.

189 ANTT, CC, P. I, mç. 63, doc. 38, de 7 de Novembro de 1538.
190 Alvará da rainha D. Catarina para Afonso de Zuñiga dar a João de Borgonha, seu livreiro, 16 mil rs. que lhe 

eram devidos. ANTT, CC, P. I, mç. 93, doc. 124, de 3 de Outubro de 1554.
191 Elementos recolhidos em Sousa Viterbo, «A livraria…», cit., pp. 26-41.
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com agnus dei e estandartes – para seguirem nos navios que partiam para as 
Índias e para o Brasil192.

O livro de jóias e alfaias do tesouro da Rainha, datado de Évora, do ano 
de 1534, inclui, em castelhano, uma outra listagem de livros, destacados do 
conjunto do inventário e transcritos por Sousa Viterbo que, pelo seu interesse, 
apresentamos em seguida.

Quadro 1 – ROL DE LIVROS DA RAINHA D. CATARINA EM 1534 (Évora)

Morales de Seneca, cubiertos de cuero morado cõ sus manos de latom doradas

Josepho bello Judaico, de la misma enquadernacion

Cancionero portogues, de la misma enquadernacion

Epistolas de San Jeronymo, de la misma enquadernacion

Los tryunfos de Apino [sic] Alexandryno, de la misma enquadernacion

La estorya de Bohemia e estorya da Yndia e Proverbios de Ynigo Lopes de Mendoça e Castillo 
Ynprenable e Defesion de la fee, todos en un libro, de la misma enquadernacion

Epistolas de Seneca de la misma enquadernacion cõ fytas encarnadas

Francisco Petrarca contra prospera e adversa fortuna e Obras de don Manuel d’Urrea, en 
vn volume, de la misma enquadernacion

La Regla de cõversacion de los monjes, hecha por Justiniano, de la misma enquadernacion 
com sus fitas pretas

Libro de las syete palabras de Nuestro Señor, de la misma enquadernacion, com sus fitas

De los nueue de fama, enquadernado en cetyn blanco com sus fitas verdes 

De vitis patrum, de la enquadernacion delos desta outra parte cõ su Evangeliorum

Las trezientas de Juan de Mena e el Cancionero de Juan del Enzina, enquadernado como 
los desta outra parte

Miraglos [sic] de Nra Señora de la Pena de Françia e Gamaliel, e nun volume enquader-
nado como lo desta outra parte, com sus fitas

Arte de Lebryxa en latyn, enquadernado

Miserere mey Deos, cõ sus brochas de plata guarnecido de su enquadernacion

Espejo de perfecion, cõ sus fytas pretas, guarnecido de su encadernacion

Esposyciõ sobre dos salmos-s-beatus vir y cõ ynvocare com su enquadernacion com sus fytas

Inchiridio e esortacion, que se yntitula… eclesia e la Oracion del padre, todos três en vn 
velume cõ su enquadernacion com sus fytas

Don Jorge Manrique cõ recuerde el ama [sic] dormida com su glosa, com su enquader-
nacion

192 António Joaquim Anselmo dá conta de apenas duas edições de rosários na primeira metade do século xvi. 
O primeiro, o Rosario da gloriosa Virgem Maria Nossa Senhora, com muitas orações devotas, Lisboa, 1506  
(n.º 1273); o segundo, o Rosairo de Nossa Senhora Sancta Maria acrecêtado de muytas devações, Lisboa, Germão 
Galharde, 1552 (n.º 646). Trata-se em ambos os casos de notícias bibliográficas, não tendo Anselmo visto 
qualquer exemplar destas edições. Em qualquer dos casos, nenhuma delas coincide temporalmente com o 
ano de 1539 referido no livro de despesa de D. Catarina.

[continua]
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Dechado de relygiosos e arte pera bien cõfesar, todos três en vn volume cõ su enquaderna-
cion y com sus fitas

Outra Esposycion del padre e vn Sermõ cõ otras Obras mas de Arasmo, cõ su enquader-
nado cõ sus fitas

Libros de las escelençias de San Juan Bavtista, en pergamyno, enquadernado

Espejo de la cruz, enquadernado, com sus fytas

Outro Boecio, cõ sus fytas blancas y verdes

Confysionaryo pequeño, que fue de la Reyna dona marya, que Dios tyene

Oras de la pasyõ, e vn libro de devociones cubierto de veludo roxo

Tres libros de Oras pera rezar

Marcos Vrelo [frei Antonio de Guevara], cubierto de cuero

Vn Cancionero castellano

Marco Avrelo e Ysopete en vn libro guarnecido de cuero leonado cõ sus brochas y tecidos

Agrycoltura, enquadernado como el sobredicho

Sacramêtal e Natura Angelica en vn libro enquadernado como el sobredicho

Coronyca del rey dõ Pedro, enquadernado como el sobredicho

Tryunfos de Petrarca enquadernado como el sobredicho

Coronyca Troyana e Cronica d España en vn libro enquadernado como estotros

Quynto Curçio, de Alexandre, enquadernado como estotros

Lingua [?] Arasmo y Seteciêtas de Juan peres en vn libro; es de quarto, enquadernado 
como estotros

Memoryal de pecados es de octavo guarnecido como estotros

Vn libro de dos manos de papel en blanco enquadernado

Vida de nuestra señora e Luzero de la vida Xpiana e Proverbios del Marques [de Santillana], 
todos en vn libro enquadernado como estotros

Las syete partidas, enquadernadas en dos partes en tablas e cubiertas de cuero aleonado 
com dos brochas doradas e texidos de seda

As Decadas de Tyto Liuio, en romance, guarnecidas como los sobredichos, y texido e 
brochas

Vita Xpy cartuxano, en romance, guarnecidos en quatro libros como los sobredichos

Flos sanctorum, grande, guarnecido como los sobredichos

Oras latinas, empresas en Çaragoça, guarnecidas syn cobryr hasta dorar

Oras pequenas, de Çaragoça, como estotras Oras hasta cobryr

Oras latinas, grandes, de Çaragoça, como las sobredichas hasta cobryr son dos partes

Comentaria Cesar

Apoetamata [sic] Plutarquy, cubyertas de cuero aleonado en papel, com sus fytas y dora-
dos

Valerio de las estoryas eclesyasticas e espanolas: este se levo a enquadernar a Lisboa

Syculo en romance-s-Coronyca del rey don Juan de Navarra e Aragon, padre del rey don 
Fernando, estes se guarneceron en dos partes cõ sus tablas e dorados e brochas e texidos

[continua]
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Coronyca del rey don Rodrigo, guarneciose com sus tablas e cuero e texidos e brochas 
como los sobredichos

Quynto Curçio

Josephus de belo judayco, en pergamyno, com fytas azules e asy Proverbios del Marques 
de Santyllana, juntos

Especulo continête con tablas e cubyertas como los otros cõ brochas e texidos

Epistolas de San Jeronymo

Epystolas e Evangelios

Linga [sic] Arasmi, en pergamino, com fytas azules, es de quarto

Oras latynas, de Venyza, dos libros hasta cubrirlas e doradas

Proverbios del marques Ynygo Lopes. Ya vã cõ Josephus

Vn libro de Oras romanas della arserena [?] que he de outra manera, hasta cubryrlas y 
doradas

Outro libro de Oras romanas, de outra manera, hasta cubrirlas sõ doradas. Son dos libros

La coronyca del rey don Juan de Castella, cubierto de cuero leonado e tablas cõ dos brochas 
e texidos de seda

Mengo Rebulgo [sic] cõ glosa, e otras obras: esto no se entrego

Este rol permite ter uma noção aproximada das várias zonas e categorias de 
livros – liturgia e oração, cronística, leis, autores antigos, autores castelhanos 
coevos, Erasmo de Roterdão – que compunham a livraria da rainha D. Catarina, 
ao cuidado de Joana Vaz, a quem todos os livros foram entregues «por mandado 
berbal de su alteza». 

Os 9360 reais pagos em Novembro de 1540 ao livreiro Afonso Lourenço, 
relativos a livros entregues na «camara da Rainha nossa senhora», dizem por 
sua vez respeito a uma listagem de 29193 obras: 

Quadro 2 – PAGAMENTO DOS LIVROS ENTREGUES EM 1540 NA  
«CAMARA DA RAINHA NOSSA SENHORA» (em reais)

descrição custo

Breuiairo dourado que êcadernou e dorou 260

Breuiairo romano de sam Pedro, dourado, com sua êcadernação 450

Huûas Oras de Çaragoça, de oytaua, com sua êcadernação, dou-
radas

550

Hûa Caroniqa troyana, que êcadernou em bezerro com volta e 
fitas e quatro tachões dourados

300

193 Não incluímos nesta contagem a entrada relativa aos «9 liuros brancos cubertos de purgaminho», mas em 
contrapartida autonomizámos as 3 obras constantes da entrada «Gido e outro tesouro de pobres e outro 
macer, todos três em huû volume».

[continuação]
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descrição custo

Obras do bispo de Momdonhedo (Antonio de Guevara) êcaderna-
das em purgaminho com fitas

480

Epistolas familiares do dito bispo emcadarnadas em purgaminho 
com fitas

350

Paixão da momja êcadarnada ê purgaminho com fitas 120

Tratado comtra as cobiças e riquezas posto em purgaminho com 
fitas

50

Oras de Çaragoça, de oitaua, douradas pelas folhas e por cima do 
coiro com suas brochas e seus tecidos de seda

350

Misall grande romano 500

Misall meão dourado 400

Misall, de quarto, romano 250

Caroniqa varaliana em purgaminho 130

Huû gramde liuro de coiro e de purgaminho pera as freiras 
dAveiro

900

9 liuros brancos cubertos de purgaminho 720 [80 cada um]

Huû liuro de folha que se chama Gido e outro Tesouro de pobres 
e outro Macer, todos três em huû volume, cubertos de bezerro 
e dourados

350

Modus faciemde, êcadernado em bezerro e dourado 350

Ordenações e leis de Castela, de folha, dourado 350

Caroniqa do comte dom Nunaluarez, cuberta de bezerro, dourada 250

Sermõees de Sam Bernaldo, e Faciculus mirraa, de quarto 200

Dialogos de Sam Gregorio, de quarto, ê bezerro e dourado 200

Regala [sic] de Samto Agostinho, esprita de pena e dourado 200

Huûas figuras da Briuia douradas e oytauadas 120

Deferemças de liuro [?], em purgaminho; do liuro e emcadarnação 160

Abecedairo em greguo, em purgaminho com suas fitas 50

Oras de Nosa Senhora ê greguo, douradas, com suas fitas 220

Tratado de uilhece com outros de Secretos de filosofia em purgami-
nho e com fitas

100

Fros Samtorum de Çaragoça 1 000

Algumas destas entradas, evidenciando a dimensão religiosa e devocional, 
maioritariamente castelhana, merecem referência particular. Observamos como 
uma delas diz respeito a um livro, não identificado, para um convento feminino 
de Aveiro. Numa outra verba, em lugar diferente do mesmo livro de despesa, 
refere-se a compra por mil reais de um «antifonario êcadernado ê coiro», de 
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que a Rainha fez esmola a frei Vasco da Covilhã, vigário provincial da ordem de  
S. Francisco, em Janeiro de 1542194. Voltando ao quadro acima, apontaremos a 
compra de um exemplar da Crónica do condestabre, publicada em 1526, mas um 
relevo especial deve ser dado ao Abecedairo e à Oras de Nosa Senhora em língua 
grega: evidência de que, também entre algumas damas da corte mais eruditas, 
como acima referimos, em que se destacava Joana Vaz, o grego não era um idioma 
desconhecido, e a rainha fazia questão de ter obras em grego entre os seus livros.

As aquisições de 1541-42 reflectiam também uma conjuntura específica.  
A família real estava nas vésperas de um acontecimento de grande significado, 
mas também de notória tensão na corte, para a monarquia portuguesa – e para 
D. Catarina ainda como mãe. A Rainha nunca escondera o desejo de ver a 
sua filha D. Maria (n. 1527) casar com Filipe das Astúrias, filho e sucessor de  
Carlos V, e assim vê-la tornar-se rainha de Espanha. Depois de celebrados os 
contratos em Dezembro de 1542, o casamento e partida de D. Maria tiveram 
lugar em 1543195. Os oito exemplares da gramática latina de Nebrija adquiridos 
em 1541 poderiam corresponder a exemplares destinados ao ensino das damas 
que acompanhavam a Infanta-Princesa para Castela. Em 1542, há duas verbas 
relativas à compra de livros para entrega a Rodrigo Sánchez, mestre de Gramá-
tica, capelão de D. Catarina e mestre da Infanta, que não se identificam e que, 
como outros da livraria da Rainha, eram utilizados na instrução, com outras 
jovens da nobreza, da futura princesa das Astúrias.

O mesmo livro de despesas inclui outras referências a livros de vária índole, 
entregues à camareira Cecília Bocanegra, que se elencam tal como são sumaria-
mente descritos:

Quadro 3 – LISTA DE LIVROS ENTREGUES A CECILIA BOCANEGRA, 
CAMAREIRA DA RAINHA D. CATARINA

Vidas de Petrarca

Propiatatibus [sic] rerum

Natura amgelica

Apiano alimxandrino [sic]

Caronica d Aragão

Treslado da repubryca e esforço bélico 

Caualaria xpaã

194 Numa prática relativamente usual. Em 1554, a rainha dava de esmola a frei Cristóvão de Alcácer um breviário 
que custara 1 cruzado (ANTT, CC, I, mç. 93, doc. 105, alvará de 13 de Setembro de 1554), e em 4 de Março 
de 1556, Gaspar Godinho, contador dos Contos do rei, passava um recibo ao tesoureiro Álvaro Lopes com-
provando ter recebido um Livro da vida de S. Bernardo por ordem da rainha (ANTT, CC, I, mç. 97, doc. 89).

195 Ana Isabel Buescu, Catarina de Áustria (1507-1578). Infanta de Tordesilhas, rainha de Portugal, Lisboa, 2007, 
pp. 265-277.

[continua]



A NA I S A B E L BU E SCU |  A  L I V R A R I A R E NA SCE N T I STA D E D.  T EO D ÓS I O I ,  DU QU E D E B R AG A NÇ A66

Doutryna cordis

Desejo [?]

Batalha devina

Dialogos xpaãos

Eycelemçia da fé

Chaue esprytuall

Agonya da morte

Faciculys mirra

Finalmente, ainda pela mão do incansável Sousa Viterbo, temos conheci-
mento de um outro livro da rainha, desta vez de 1557, que inclui duas parce-
las relativas a livros. A primeira descreve apenas os «livros de rezar» – Horas 
de Nossa Senhora, livros de rezar, breviários e missais – 11 sumptuosos livros 
minuciosamente descritos quanto ao aspecto exterior, guarnições e aparato.  
A segunda elenca 16 obras, todas elas de carácter litúrgico e devocional, com 
duas excepções: O Regimento de princepes, decerto a obra de Egídio Romano, e 
um ainda hoje desconhecido e anónimo Principio da lingoa portuguesa, de «pur-
gaminho, esprito de mão»196. Não queremos deixar de mencionar, dada a verba 
envolvida, os 20 mil reais pagos, por alvará de D. Catarina de 29 de Dezembro 
de 1529, ao padre João Fernandes por livros de cantochão destinados à sua 
capela197, ou a ordem de pagamento ao tesoureiro Álvaro Lopes em favor do  
livreiro João de Borgonha, em 20 de Agosto de 1550, de 5700 reais de encader-
nações198. 

No codicilo ao seu testamento, de 13 de Dezembro de 1577, a rainha tinha 
uma palavra para os seus livros: ordenava D. Catarina «que os escritórios em que 
estão meus livros se dem a meu secretario [Francisco Cano] com todos os livros 
que nelles e em minha casa e recamara ouver dos quaes repartira os que lhe bem 
parecer por pessoas ou lugares religiosos que deles se possão aproveitar»199.

Quanto a outras colecções de livros da família real, há informações indirec-
tas e esparsas, mas não conhecemos infelizmente os seus conteúdos. É o caso 
do infante D. Luís (†1555), da infanta D. Maria (†1577), filha de D. Manuel e 
da sua terceira mulher, D. Leonor de Habsburgo, ou ainda do príncipe D. João 

196 Sousa Viterbo diz a respeito desta última entrada: «Este é por sem duvida um dos números mais curiosos de todo 
o rol. Quem seria o auctor d’este tratado até agora totalmente desconhecido? Oxalá que elle ainda apareça como 
apareceu ultimamente a grammatica latina [trata-se da gramática latina iluminada, destinada à instrução latina 
da infanta D. Maria, filha de D. João III, BNP, IL. 148] de que nunca até hoje ninguém tinha fallado». Op. cit., 
p. 41.

197 ANTT, CC, P. I, mç. 44, doc. 46. Alvará da rainha D. Catarina para se dar, ao padre João Fernandes, 20 mil réis 
pelo feitio dos livros de cantochão que compôs para a capela real.

198 ANTT, CC, P. I, mç. 84, doc. 142.
199 Publicado em GTT, VI, Lisboa, 1968, p. 38.
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(†1554), filho de D. João III e de D. Catarina200. Podemos especular sobre as 
leituras e os livros do infante D. Luís que, além de um assinalável peso político 
junto de D. João III num destino que acabou por não cumprir201, foi nas palavras 
de Sylvie Deswarte a figura mais multiforme e apaixonante de toda a família 
real portuguesa202. D. Luís foi um homem de cultura e interesses intelectuais 
vincados203, porventura também marcados por traços de alguma heterodoxia204. 
Descontando um possível efeito retórico, Francisco de Holanda escrevia, diri-
gindo-se a Miguel Ângelo, no seu primeiro diálogo em Roma, que em Portugal 
apenas o monarca e o infante D. Luís, «príncipe mui valoroso e sábio», apre-
ciavam a arte da pintura; «todos os outros não entendem nem se prezam da 
pintura»205. Joaquim de Vasconcelos refere haver «notícia do museu de gessos 
do Infante D. Luiz, que Francisco de Hollanda havia organizado na Itália»206. 

D. Luís teve por mestres grandes figuras do Humanismo e da ciência como 
Pedro Nunes, que lhe dedicou o Tratado da esfera, e em cujo círculo e Casa 
passaram homens da craveira de Jerónimo Osório, que foi seu secretário e lhe 
dedicou o tratado De nobilitate civili et christiana, publicado em 1542, Francisco 
de Holanda ou o jerónimo frei Heitor Pinto, também discípulo de Nunes, e que 
pertenceu à Casa do Infante. D. Luís era amigo de D. João de Castro (†1548), 
futuro vice-rei da Índia e também discípulo de Nunes, que com o Infante havia de 
participar na conquista de Tunes em 1535 e lhe dedicou vários dos seus Roteiros. 
Luís de Camões, ainda pajem, terá integrado o séquito do Infante naquela expe-
dição ao Norte de África. Na Vida do infante D. Luiz (1735), exaltando as suas 
virtudes, o conde de Vimioso referia de forma lacónica que o Infante «tinha uma  
biblioteca escolhida, e numerosa»207. Mas nada sabemos em concreto sobre a 

200 Luís de Matos, «O ensino na corte durante a dinastia de Avis», in HP, pp. 524-525.
201 Sylvie Deswarte, «Espoir et désespoir de l’infant D. Luís», Mare Liberum, 3, 1991, pp. 243-298; Aude Viaud, 

«L’infant D. Luís de Portugal», in Aquém e além da Taprobana. Estudos luso-orientais à memória de Jean Aubin e 
Denys Lombard, Lisboa, 2002, pp. 39-56; Ana Isabel Buescu, D. João III (1502-1557), 2.ª edição, Lisboa, 2008, 
pp. 252-255.

202 Sylvie Deswarte, op. cit., p. 245.
203 Escreve António Ribeiro dos Santos acerca de D. Luís: «Não he de calar o outro principe, que grandemente 

se aplicou naquele tempo ás Mathematicas, qual o infante D. Luiz: das lições de Pero Nunes tomou elle, como 
seu irmão, os conhecimentos, que teve, de Filosofia, de Arithmetica, de Geometria, de Musica, e de Astro-
nomia; e de seus progressos nestas sciencias falla o mestre muito a seu louvor na Epistola ao mesmo infante 
no “Tratado da esfera”, e na outra ao senhor rei D. João III, que vem no “Tratado dos crepusculos”, em que o 
exalta; compoz hum livro de modos, proporções e medidas; e hum “Tratado sobre a quadratura do circulo”». 
«Memorias historicas sobre alguns mathematicos, portuguezes e estrangeiros domiciliarios em Portugal, ou 
nas conquistas», in Memorias de litteratura portugueza, 2.ª edição, VIII, Lisboa, 1856, p. 181.

204 Fiama Hasse Pais Brandão, «Em torno do Infante Dom Luís …», já citado.
205 Francisco de Holanda, Diálogos em Roma, I, introdução, notas e comentários de José da Felicidade Alves, 

Lisboa, 1984, p. 32.
206 Joaquim de Vasconcelos, «Da architectura manuelina», sep. de Historia da Arte em Portugal, Coimbra, 1885, 

p. 15.
207 D. José Miguel João de Portugal, Vida do infante D. Luiz, Lisboa, 1735, p. 141.
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sua livraria208, embora se conheça o nome do seu livreiro, Gil Marinho, cuja loja 
se situava no Terreiro do Paço, nas casas do infante209. Em 1555, ano da morte 
de D. Luís, o seu pajem do livro era João Gomes de Castro, que desempenhava 
esse ofício pelo menos desde 1553210.

Quanto à infanta D. Maria, possuiu uma livraria afamada, «composta por 
obras em latim e vernaculares, textos profanos e sagrados, bíblias, vidas de santos 
e de Cristo, dramas, poemas narrativos ou novelas de cavalaria, orações festivas 
e fúnebres, traduções de línguas mortas ou vivas comentadas pelos melhores 
latinistas, gramáticas e dicionários que eram conhecidos na corte portuguesa»211. 
O célebre Colloquium212 de autoria de Luisa Sigea (†1560), uma das «damas 
latinas» da sua corte literária213, inclui um Catalogus, elaborado pela autora, 
das obras que consultou para a sua composição, elenco que pode, embora de 
forma indirecta, como sublinharam Costa Ramalho214 e Carla Alferes Pinto215, 
«levantar um pouco o véu» sobre a livraria da Infanta. Para final do século, 

208 Com excepção do «único exemplar remanescente, que saibamos, da valiosa livraria do infante D. Luís», que 
o autor não identifica, presente na biblioteca de José V. de Pina Martins, v. Hugo Miguel Crespo, «”lhe nam 
faltou mais que não nasçer rei. Splendore et magnificência” no “tesouro” e guarda-roupa do infante D. Luís», 
ARTIS. Revista do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, 9-10, 2010-2011, p. 164. Sobre 
este manuscrito em língua portuguesa de 26 páginas, em velino, datado de 1541, relativo a um privilégio 
concedido ao infante pelo papa Paulo III, com assinatura autógrafa do infante D. Luís, bem como do bispo de 
Lisboa e dos notários, v. José V. de Pina Martins, «De como um manuscrito antigo (1541) me procurou e me 
fugiu das mãos tendo-se enfim instalado entre os meus documentos», in Histórias de livros para a história do 
livro, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, pp. 273-279. Uma vez que a ele não tivemos acesso, e a 
descrição feita pelo autor do artigo citado é breve, não podemos concluir de forma assertiva; em todo o caso, 
não parece tratar-se de um livro de autor da livraria do Infante, antes de um documento, precioso, sim, mas 
pertencente aos seus interesses e negócios de natureza eclesiástica na Cúria romana.

209 O sumario e[m] que breuemente se contem alguas cousas assi eclesiásticas como seculares que há na cidade de 
Lisboa, de Cristóvão Rodrigues de Oliveira, Lisboa, Germão Galharde, 1551, ostenta a seguinte indicação: 
«acharssea em casa de Gil Marinho, liureiro do infante dom Luis no Terreiro do Paço onde sua A. mora», 
BNP, RES. 84 V., Purl 14435. Por alvará de 4 de Janeiro de 1554, e na sequência do seu pedido ao monarca, 
foi-lhe concedido imprimir e vender as Ordenações sobre a ordem do juízo, da defesa das sedas e do comprimento 
das espadas, após a morte de Afonso Lourenço, livreiro da rainha D. Catarina, que tivera esse privilégio, v. 
Venâncio Deslandes, Documentos para a história da tipografia portuguesa nos séculos xvi e xvii, reprodução em 
fac-símile do exemplar com data de 1888 da Biblioteca da INCM, introd. de Artur Anselmo, Lisboa, 1988, 
pp. 49-50 [71-72].

210 ANTT, Casa Real, Núcleo Antigo, liv. 186, fl. 60. Agradecemos a Hélder Carvalhal (Universidade de Évora) esta 
informação.

211 Carla Alferes Pinto, A infanta Dona Maria de Portugal, cit., p. 116 e pp.161-162.
212 Duarum virginum colloquium de vita aulica et privata Loysa Sigea toletana auctore, editum Vlyssiponae, anno 

salutis MDLII, Lisboa, 1552, obra traduzida para francês e publicada por Odette Sauvage: Dialogue de deux 
jeunes filles sur la vie de cour et la vie de retraite (1552), présenté, traduit et annoté par Odette Sauvage, Paris, 
1970. V. ainda Ana Maria Alves, «Comunicação e silêncio num diálogo humanista», cit.

213 E que antes fora moça de câmara da rainha D. Catarina. V. o alvará da rainha para se pagarem a Diogo de Sigea 
25 mil réis para além do que já fora despendido pelo casamento de Luísa Sigea, sua filha e moça de câmara da 
rainha. ANTT, CC, P. I, mç. 88, doc. 100, de 3 de Setembro de 1552.

214 «[D]o diálogo da Sigeia [que] testemunha, indirectamente, pela abundância e variedade das leituras da sua autora, 
a riqueza da biblioteca da infanta». V. Américo da Costa Ramalho, A infanta D. Maria, cit., p. 183.

215 Carla Alferes Pinto, op. cit., p. 161, nota 501. 
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o inventário dos bens móveis de D. António, prior do Crato (†1595), lista  
18 livros, entre os quais «A Caroniqua del rey D. Manoel» e «O direito que tem 
o povo de Portugal na eleição dos reys». Pelo recorte tumultuoso da sua vida, 
não é possível afirmar até que ponto este número é representativo dos livros que 
efectivamente possuiu216. 

Outros exemplos, quer no caso de bibliotecas monásticas quer individuais, 
de altos dignitários eclesiásticos, ou de letrados, com algumas relativas excep-
ções, como a livraria do teólogo Diogo de Murça, não tão ampla como em tem-
pos se supôs217 ou, para um período mais tardio, do já evocado João Rodrigues 
de Sá de Meneses, embora não se conheça a real dimensão da sua biblioteca218, 
confirmam a exiguidade das colecções219. O mesmo se passa com João de Bar-
ros, cuja obra evidencia um profundo convívio com os livros. Barros frequentou, 
certamente, a livraria régia, mas numa das suas obras pedagógicas refere a sua 
livraria pessoal, as estantes em que guardava os livros, fazendo até uma referência 
às respectivas cotas; mas nada sabemos, de forma documentada, acerca da sua 
dimensão ou conteúdos220.

Voltando à modéstia das colecções, respiguemos alguns exemplos atesta-
dos. Em 1306, o testamento de Rui Domingues, beneficiado da Sé de Coimbra, 
inventariava os 14 livros da sua biblioteca, maioritariamente constituída por 
obras de Direito civil e canónico; o bispo do Porto, D. Vasco Martins, possuía 
em 1331 cerca de 25 livros, António Fernandes, talvez jurista, tinha 53 livros 

216 «Inventario, que se fez por mandato dos senhores Diogo Botelho, e Ciprião de Figueiredo de Vasconcellos, 
do Conselho de Estado del rey D. Antonio, nosso senhor, que Deos tem, e seus testamenteiros, dos moveis, 
que ficarão do dito senhor. Está na Secretaria do dito senhor». PHGCRP, II, 1742, Liv. IV, pp. 538-539. 

217 Frei Diogo de Murça, destacada figura das reformas universitárias no tempo de D. João III. O rol dos livros 
ascendia a 284 obras e foi publicado, com base em cópia do séc. xviii (BGUC, cod. 610) por Joaquim de Car-
valho, «A livraria de um letrado do século xvi. Frei Diogo de Murça», Boletim da Biblioteca da Universidade 
de Coimbra, 8, 1926-7, pp. 1-26, e republicado em 1948 nos Estudos sobre a cultura portuguesa do século xvi,  
II, pp. 111-199, mas nem todos os cerca de 300 livros inventariados lhe haviam pertencido. Com efeito, com 
base num inventário do século xvi do Colégio de S. Jerónimo de Coimbra no ANTT (CC, P.  III. doc. 11,  
fols. 409v-411), Moreira de Sá destacou os 31 livros que haviam pertencido a D. Duarte (†1543), filho ilegí-
timo de D. João III, que estudara no Convento da Costa, em Guimarães, ainda que outros livros não tenham 
pertencido a frei Diogo, v. Artur Moreira de Sá, «Livros de uso de frei Diogo de Murça», Boletim da Biblioteca 
da Universidade de Coimbra, 33, 1977, pp. 69-109.

218 Ana María Sánchez Tarrío, «Notas sobre a biblioteca do fidalgo quinhentista J. R. Sá de Meneses», 
Evphrosyne. Revista de Filologia Clássica, 33, 2005, pp.167-186. A autora procura sondar a invisível biblioteca 
de Sá de Meneses através da presença de obras e autores clássicos na sua produção escrita, evidenciando a 
solidez e diversidade da cultura clássica do autor. Luís Fardilha, «João Rodrigues de Sá de Meneses na corte 
de D. Manuel», Revista da Faculdade de Letras, «Línguas e Literaturas», Porto, XX, I, 2003, pp. 305-315 e 
idem, A nobreza das letras, cit.

219 PHGCRP, II, 1742, Liv. IV, pp. 538-539. 
220 «Pai – Vem cá, António, vái à minha livraria e traze uns cadernos número quinze, que estám na estante 

segunda, na parte número seies. […] Filho – Lá ficam outros cadernos número dezaseies, e diz a cóta […]», 
v. João de Barros, Diálogo da viciosa vergonha, in João de Barros, Gramática da língua portuguesa. Cartinha, 
gramática, diálogo em louvor da nossa linguagem e Diálogo da viciosa vergonha, reprod. fac-similada, leitura, 
introdução e anotações por Maria Leonor Carvalhão Buescu, Lisboa, 1971, p. 413.
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em 1349, e o deão conimbricense Rui Lourenço 56221. É certo, contudo, que a 
posse individual de livros, em ligação com o desempenho de um ofício ligado à 
escrita, ao ensino e à cultura letrada se ia tornando mais expressiva. O «mestre 
de gramatjiqua» de nomeação régia Bartolomeu «de Paralles [sic]», na ilha 
Terceira, falecido em 1556, deixou um conjunto de 33 livros em testamento, 
nove dos quais aos seus discípulos222. Regressando ao mundo eclesiástico e 
monástico, a igreja de Santiago de Óbidos, em 1473, possuía 15 livros, a biblio-
teca de Alcobaça, a maior do país, continha cerca de 500 códices, a de Santa 
Cruz de Coimbra algumas centenas223, a livraria do Convento da Arrábida no 
século xvi 201 obras224. Mas já D. Jorge da Costa, irmão do Cardeal Alpedrinha, 
regressado de Roma em 1488, deixava um importante espólio de 281 títulos, 
entre manuscritos e incunábulos225.

Em Coimbra, antes da transferência definitiva da Universidade em 1537, 
existia uma biblioteca ligada aos estudos universitários – a Livraria do estudo 
– bastante modesta, não chegando à centena de títulos, a maioria manuscritos. 
Um inventário realizado por ocasião de um diferendo ocorrido em 1513 faz a 
descrição sumária de 70 livros, a que acresciam 58 volumes legados em 1508 
por Diogo Lopes, lente de Cânones. Na década de 1530, esse conjunto de livros 

221 Saul António Gomes, «Três bibliotecas particulares na Coimbra de Trezentos. Em torno das elites e das cul-
turas urbanas medievais», Revista de História das Ideias, 24, Os Intelectuais e os Poderes, 2003, pp. 29-34.

222 Rute Dias Gregório, «Meios e agentes de cultura na Terceira (1525-1556). Livros, mestres e escolas. Breves 
apontamentos», Arquipélago. História, s. 2, IX, 2005, pp. 85 e 87. A par de gramáticas e dicionários que evi-
denciam o ensino das línguas latina, grega e hebraica, encontramos autores como Esopo, Horácio, Virgílio, 
Cícero e os Adágios de Erasmo. Agradecemos a Tiago Simões da Silva o acesso a este estudo.

223 De acordo com Joaquim Teixeira de Carvalho, não há elementos que permitam situar o espaço da livraria 
em Santa Cruz anteriores ao século xvi. A 19 de Março de 1522, Gregório Lourenço escrevia a D. João III,  
que lhe solicitara informações sobre as obras ordenadas por D. Manuel no mosteiro, informando que o 
monarca mandara erigir três capelas, uma dedicada a S. Teotónio, primeiro prior, e duas da invocação de  
S. Miguel, «[…] e em cima destas capellas mandou fazer a liuraria e o cartório». Em Março de 1528,  
D. João III contratou novas obras com Diogo de Castilho no mosteiro de Santa Cruz. Pela descrição de  
Francisco de Mendanha, no raríssimo opúsculo Descripção e debuxo do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, de 
que hoje se conhece um único exemplar (Newberry Library), publicada em 1540, e que também se encon-
trava na livraria ducal («Estoriadores em lingoagem», n.º 4970), «[…] a casa da liuraria [que] he toda muy 
bem forrada, & ladrilhada, que tem de comprido 65 couados, & de lado 23 com quatro janellas. Tem muitos, 
& bons liuros, mas não tantos, quantos pedia tão grande casa». Seguindo a tabela de equivalências com o 
sistema decimal proposto por Oliveira Marques, em que um côvado equivale a 0,70 m, a casa da livraria teria, 
portanto, mais de 700 metros quadrados de área, v. A. H. de Oliveira Marques, «Pesos e medidas», in DHP,  
V, 1979, p.  68. As vidraças ostentavam as armas reais com o elemento heráldico do banco de pinchar. Em 
1748, o responsável pela livraria, D. Pedro da Encarnação, autor do respectivo catálogo descoberto por  
Joaquim de Carvalho, quando entrou em funções naquele ano calculava em «quatro mil volumes sòmente» 
o recheio da livraria, v. Joaquim Teixeira de Carvalho, A livraria do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra: estudo 
dos seus catálogos, livros de música e coro, incunábulos, Coimbra, 1921, pp. V-IX.

224 Aires A. Nascimento, «Erudição e livros…», p. 747, nota 73.
225 P. Avelino Jesus da Costa, «A biblioteca do cabido da Sé de Braga, nos fins do século xv, e o seu tesouro em 

1589», Anais da Academia Portuguesa da História, Lisboa, Academia Portuguesa da História, s. 2, 29, 1984, 
pp. 625-660.
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não ultrapassava os 120226. No final do século, de acordo com um rol manuscrito 
de 1598, a livraria da Universidade ascendia a 341 títulos, elencados por ordem 
alfabética. Sendo que se trata de um rol muito lacónico, torna-se no entanto evi-
dente uma absoluta supremacia do Direito, nas componentes civil e eclesiástica, 
com muitos nomes cimeiros do saber jurídico que encontramos também na 
livraria do duque de Bragança, sendo todas as outras matérias residuais227.

Com o aparecimento da tipografia, as colecções privadas foram crescendo, 
mas ao longo do século xvi, mesmo entre as elites, a sua dimensão permane-
ceu, em geral, relativamente modesta228. Talvez tenha sido António José Saraiva 
quem melhor sintetizou o estatuto da tipografia em Portugal na primeira metade 
do século xvi, ao classificá-la como um «recurso excepcional ao serviço da 
Igreja, do Estado e da Universidade», não o agente de uma dinâmica cultural 
importante – razão maior, como Saraiva também sustentou, para a manutenção, 
na época, do peso do livro manuscrito entre nós, consideração confirmada por 
estudos ulteriores229.

Num horizonte europeu, e ainda para os séculos xv e xvi, evoquemos o 
exemplo de um dos maiores coleccionadores de livros, o duque de Berry (†1416), 
que já referimos. A sua riquíssima biblioteca não ultrapassava, entre livros profa-
nos e livros religiosos e de devoção, cerca de 150 volumes230. Excepcional para a 
segunda metade do século xv era a biblioteca do rei Afonso V de Aragão, Sicília e 
Nápoles (†1458), o Magnânimo, mecenas do Humanismo e das artes, que incluía 
mais de mil volumes231, naquela que, afastando-se de uma dominante função  

226 Através do «Inventário dos livros da livraria deste estudo da Universidade feyto per os padres Luis Cardoso e 
Joam Landeiro, conselheiros no dito estudo», v. Isaías da Rosa Pereira, «A livraria da Universidade no início 
do século xvi», Arquivo de Bibliografia Portuguesa, 10-11, 37-38, 1964-1966, pp.  155-170. José de Abreu 
Barbosa, «A Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra», ICALP. Revista do Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, 16-17, Junho-Setembro 1989, p. 162.

227 BNP, PBA COD. 95 – «Rol dos los da liuraria», Livro do Chartorio desta Universidade de Coimbra. Ordenado 
pelo mestre Andre d Auellar, lente das Mathematicas & guarda do mesmo chartorio. Anno 1598, fols. 61-64.

228 V. os exemplos arrolados por A. H. de Oliveira Marques, Nova História de Portugal, dir. A. H. de Oliveira 
Marques e Joel Serrão, IV – Portugal na crise dos séculos xiv e xv, dir. A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, 1986, 
pp. 420-421. E também Aires A. Nascimento, «Circulação do livro manuscrito», in DLMGP, pp. 155-159.

229 António José Saraiva, História da cultura em Portugal, II, Lisboa, 1955, p.130. Apreciação retomada de perto 
por Jorge Borges de Macedo em «Livros impressos em Portugal no século xvi. Interesses e formas de menta-
lidade», in Os Lusíadas e a História, Lisboa, 1979, pp. 23-73. Teresa A. S. Duarte Ferreira, «O livro impresso e 
o manuscrito coexistem. O manuscrito permanece», in Tesouros da Biblioteca Nacional, Lisboa, 1992, pp. 218- 
-220. V. infra, cap. 10 – Manuscritos e impressos.

230 Jean Longnon e Raymond Cazelles, «Introduction» in Les très riches heures du duc de Berry, cit.
231 Saul António Gomes, D. Afonso V, cit., p. 152. Sobre a livraria régia com D. Afonso V, pp. 151-158. Sobre o 

reino de Nápoles no Renascimento, v. J. H. Bentley, Politics and culture in Renaissance Naples, Princeton, 1987, 
pp.  3-46. Alison Cole, «Piété et propagande: Naples sous Alfonso de Aragon», in La Renaissance dans les 
cours italiennes, Paris, 2008, pp. 45-65. A grande livraria de Afonso V de Aragão foi estudada por Tammaro 
de Marinis, La biblioteca napolitana dei re d’Aragona, 4 vols., Milão, 1947-52; um Supplemento foi publicado 
em Verona, 2 vols., 1969. V. ainda Santiago Lopez-Rios, «A new inventory of the royal Aragonese Library of 
Naples», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, LXV, 2002, pp. 201-242.
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cortês e aristocrática de tradição medieval, já foi designada como uma verdadeira 
«biblioteca de Estado»232, sendo enriquecida pelos seus sucessores. 

Outro foco de grande importância era a Borgonha, uma das regiões euro-
peias de maior produção e irradiação cultural no século xv, sendo que a livra-
ria dos duques da Borgonha reflecte esse dinamismo cultural. De acordo com 
o mais sistemático inventário da livraria ducal, datado de 1469, o número de 
manuscritos elevava-se a 879233, fazendo dela «one of the largest European 
libraries of its day», de que não eram dissociáveis as ambições políticas do 
duque, fazendo emular a sua biblioteca com a do rei de França234. Na sofisticada 
corte borgonhesa, quer o duque quer os seus nobres235, e as próprias duquesas 
de Borgonha236, destacavam-se como grandes encomendantes de sumptuosos 
livros iluminados. 

Por seu turno, apesar de se ter iniciado na latinidade e no mundo da cultura 
já em idade madura, pois não nascera para ser rainha, Isabel, a Católica (†1504), 
tocada pela renovação cultural que chegava a Castela proveniente de Itália e da 
Flandres, no contexto da afirmação da arte tipográfica no Reino e abrindo a 
sua corte a humanistas como Lucio Marineo Sículo (†1533) e o milanês Pietro 
Mártir d’Anghiera (†1526), reuniu uma biblioteca de 400-500 volumes237. Em 
todo o caso, Gil Fernández sublinha que os Reis Católicos não evidenciaram a 
preocupação de criar «colecciones orgânicas de libros» à semelhança do que 

232 Por Armando Petrucci, no seu estudo «Biblioteca, libri, scriture nella Napoli aragonese», cit. por Gennaro 
Toscano, «Les manuscrits de la librairie des rois d’Aragon de Naples saisis par Charles VIII», in Passer les 
monts. Français en Italie – l’Italie en France (1494-1525), Xe Colloque de la SFESS, études réunies et publiées 
par Jean Balsamo, Paris-Firenze, 1998, p. 346.

233 Hanno Wijsman, op. cit., p. 22.
234 Ibidem, pp. 254-255.
235 Ibidem, p. 39. Para a alta nobreza encomendante, ibidem, pp. 257-480, e para a burocracia administrativa em 

ascensão, pp. 481-499.
236 No caso da duquesa Isabel, filha de D. João I, não é conhecido qualquer inventário dos seus livros. Ibidem, 

p. 177. V. as importantes páginas sobre a posse de manuscritos e a sua acção mecenática, pp. 177-187, afir-
mando o autor em conclusão: «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 pre-
sence», p. 187. Cécile Van Hoorebeeck sintetiza, focando o seu papel na educação do seu único filho, Carlos: 
«le rôle fondamental d’Isabelle de Portugal en matière de pédagogie et de sensibilisation à une certaine forme 
de culture humaniste a été amplement démontré». Livres et lectures des fonctionnaires des ducs de Bourgogne (ca 
1420-1520), Turnhout, 2014, p. 138.

237 Luis Gil Fernández, «El Humanismo en Castilla en tempos de Isabel la Católica», in Arte y cultura en la 
época de Isabel la Católica, ed. Julio Valdéon Baruque, Valladolid, 2003, pp.15-75; María Luisa López-Vidriero, 
«La imprenta y los libros», in ibidem, pp. 111-133; Maria Isabel del Val Valdivieso, «Isabel la Catolica en el 
contexto cultural de su tiempo», in ibidem, pp. 369-389. A dimensão das bibliotecas, apesar de se apontar para 
os respectivos inventários como fonte, surge com números por vezes discrepantes, como é o caso – mas não 
só – da biblioteca de Isabel, a Católica, ou de Diego Hurtado de Mendoza, para as quais encontrámos núme-
ros diferentes em estudos diferentes. V., por exemplo, o quadro «Dimensão de bibliotecas da alta nobreza 
ibérica», in Mafalda Soares da Cunha, «Aristocracia e cortes senhoriais», cit., p. 197.
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então sucedia em Itália e em França238, apesar de terem fomentado a difusão da 
tipografia e do comércio do livro239.

Situando-nos agora num outro espaço geográfico, uma referência particular 
é devida a Matias Corvino (†1490), rei da Hungria, em virtude da extraordinária 
biblioteca que possuiu, a famosa Bibliotheca corviniana, uma das maiores colec-
ções europeias da segunda metade do século xv, que terá alcançado cerca de 
2500 obras (das quais sobreviveram pouco mais de 200). Continha esta grande 
biblioteca livros iluminados de teor religioso, mas também grande profusão de 
crónicas, biografias de homens ilustres, obras de Geografia, Medicina e Cosmo-
logia, bem como, evidenciando o seu interesse pela cultura do Renascimento 
italiano, traduções de clássicos gregos e romanos240. Um caso excepcional, por-
tanto.

O panorama relativo à aristocracia era, à sua escala, também eloquente sobre 
a dimensão das livrarias, em que é visível uma natural oscilação. Respiguemos 
alguns exemplos para o caso espanhol, mais ou menos coevos do período que 
nos interessa, não sem que antes façamos uma referência a um caso um pouco 
anterior, o de Enrique de Aragão, marquês de Villena (†1434). Dotado de uma 
cultura erudita e ecléctica, Enrique de Villena foi poeta, tradutor, conhecedor 
de autores árabes, e autor, entre outras, de obras de natureza cosmológica e her-
mética. Numa atitude que prefigurava os futuros autos-de-fé, parte importante 
dos seus livros, cerca de 50, nomeadamente obras de Astrologia, Medicina e 
alquimia, de autores árabes e judeus, foram queimadas por ordem do rei Juan II,  
por se considerar serem «libros de malas artes». A este acto não foi alheia uma 
deliberada posição política de anti-semitismo241. Tratava-se de uma livraria 
importante, e o que restou dos seus livros foi mais tarde provavelmente incor-
porado na livraria dos condes de Benavente242.

238 Luis Gil Fernández, «El Humanismo español del siglo XVI», in Historia de España, dir. Alfredo Alvar 
Ezquerra, XV – Luis Gil Fernández, Luis Gómez Canseco, José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Antonio 
Mestre Sanchis e Pablo Pérez García, La cultura española en la Edad Moderna, Madrid, 2004, p. 72.

239 Luis Gil Fernández, Panorama social del Humanismo Español (1500-1800), 2.ª edição, Madrid, 1997, p. 558 e 
pp. 650-651.

240 Estudada por C. Csapodi e K. Csapodi-Gárdonyi, Bibliotheca corviniana. The Library of king Matthias Corvinius 
of Hungary, Shannon, Irish University Press, 1969. Encontra-se disponível a digitalização e publicação on-line 
da monumental Bibliotheca corviniana, projecto iniciado em 2001 com o patrocínio da Biblioteca Nazionale 
Széchényi.

241 Juan Gil Fernández, Panorama social del Humanismo español, cit., pp. 560-561; Derek C. Carr, «Arabic and 
Hebrew “auctoritates” in the works of Enrique de Villena», in Christa Canitz and Gernot R. Wieland (ed.), 
Medieval studies in honour of Mahamoud Manzalaoui on his 75th Birthday, Ottawa, 1999, pp.  39-60. Carr 
sintetiza, a propósito: «In many ways he [Villena] represents the last gasp of the Alphonsine tradition in 
pre-Inquisitorial Spain», op.  cit., p.  55. Gil Fernández nota que, durante o século xv, parte importante do 
comércio livreiro em Espanha estava nas mãos de judeus, passando depois maioritariamente para flamengos 
e italianos, op. cit., pp. 618-619.

242 Derek C. Carr, op. cit., p. 43.
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Para um período um pouco posterior, Alvaro Pérez de Guzmán (†1482), 
senhor de Orgaz, possuía 30 livros; Fernando Álvarez de Toledo, 1.º conde de 
Oropesa, falecido no mesmo ano da rainha Isabel, tinha 43 volumes, e o seu 
sucessor, Francisco Álvarez de Toledo (†1542), 67243. Alonzo Pimentel (†1461), 
3.º conde de Benavente, senhor de uma das mais destacadas casas aristocráticas 
castelhanas, deixou uma livraria com 126 volumes. Foi considerada, a par da de 
Iñigo López de Mendoza, marquês de Santillana (†1458), personagem-chave 
da literatura castelhana pré-renascentista, como a mais emblemática das livrarias 
nobiliárquicas da segunda metade do século xv244. 

Diego Hurtado de Mendoza (†1536), 1.º conde de Mélito, neto do marquês 
de Santillana e educado em meio culto – «los Mendoza eran sin lugar a dudas 
la família noble más culta de la época»245 – possuiu uma biblioteca composta 
por 66 obras, 11 das quais manuscritas246. Apesar da sua reduzida dimensão, era 
uma muito importante biblioteca pela sua coerência cultural e por integrar, em 
particular, os «textos claves de la contribución Mendoza a la cultura hispánica 
de su época»247. Por seu turno, a biblioteca de D. Fradique Enríquez de Ribera, 
1.º marquês de Tarifa (†1539), também ele amante das letras e muito próximo 
de homens como Juan del Encina, Pietro Mártir d’Anghiera e discípulo na corte 
de Lucio Marineo Siculo, reunia cerca de 260 obras, de acordo com inventário 
realizado em 1532, «número bastante elevado para la época y categoria social 
de su propietario»248.

Podemos perceber a magnitude da biblioteca de D. Rodrigo Díaz de Vivar y 
Mendoza, 1.º conde del Cid e 1.º marquês de Cenete, irmão mais velho de Diego 
Hurtado, que ascendia em 1523, data da sua morte, a 632 entradas249. Contudo, 

243 Inventários publicados por Isabel Beceiro Pita, in Libros, lectores y bibliotecas en la España medieval, Murcia, 
2007, pp. 401-436.

244 Isabel Beceiro Pita, op. cit., p. 437, e inventário, pp.462-468; idem, «La biblioteca del conde de Benavente a 
mediados del siglo XV y su relación com las mentalidades y usos nobiliários de la época», in En la España 
Medieval. II – Estudios en memoria del professor D. Salvador de Moxó, Madrid, 1982, pp, 136-145.V. ainda 
Miguel Ángel Ladero Quesada e M. Concepción Quintanilla Raso, «Bibliotecas de la alta nobleza castellana 
en el siglo XV», in Livre et lecture en Espagne et en France sous l’Ancien Régime. Colloque de la Casa de Velazquez, 
Paris, 1981, pp. 47-62; M.ª I. Hernández González, «Suma de inventários de Bibliotecas del Siglo XVI (1501-
1560)», in M.ª L. López-Vidriero, P. M. Cátedra, M.ª I. Hernández González (eds.), El libro antiguo español. 
IV. Coleccionismo y bibliotecas (Siglos XV y XVI), Salamanca-Madrid, 1998, pp. 375-416.

245 Trevor Dadson, Libros, lectores y lectura. Estudios sobre bibliotecas particulares españolas del siglo de oro, Madrid, 
1998, p. 99. Breve biografia de Diego Hurtado, op. cit., pp. 95-118, pp. 110-118 sobre a sua biblioteca.

246 Ibidem, p. 45, com a publicação do inventário, pp. 325-335.
247 Ibidem, p. 114.
248 M. Carmen Alvarez Márquez, «La biblioteca de Don Fradique Enríquez de Ribera, I Marqués de Tarifa», in 

Historia, instituciones, documentos, 13, Sevilla, 1986, p. 3.
249 F. J. Sánchez-Canton, La biblioteca del marqués de Cenete iniciada por el cardenal Mendoza (1470-1523), 

Madrid, 1942, com a publicação do inventário. O conde de Mélito e o marquês de Cenete eram filhos de 
uma dama portuguesa do séquito da rainha D. Joana, irmã de D. Afonso V, D. Mencía de Lemos, e do então 
bispo de Calahorra e futuro cardeal, Pedro González de Mendoza (†1495), filho do marquês de Santillana e 
também ele possuidor de apreciável biblioteca. Estes nascimentos foram legitimados pelos Reis Católicos.
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sabe-se que desta colecção, o Marquês mantinha consigo 58 obras no palácio 
onde passou os últimos anos de vida, e o restante permaneceu em 12 caixas que 
nunca mandou abrir250. Trata-se de um caso paradigmático, mas não único, do 
cuidado a observar na apreciação do impacto e da efectiva irradiação cultural, 
ideológica e artística dos livros e dos seus conteúdos, que eram tantas vezes, à 
escala da nobreza e em medida não negligenciável, um sinal de distinção e poder, 
com excepção de capelas e oratórios, de expectável coerência programática251.

Em 1518, o marquês de Priego possuía uma biblioteca composta por 309 
volumes, D. Alonso Francisco de Zúñiga, 3.º duque (consorte) de Béjar, deixou 
251 títulos à data da sua morte, em 1544252, mas já Antonio de Rojas y Velasco, 
senhor de Villerías, possuía apenas 65 livros em 1556. Para um período exacta-
mente coevo de D. Teodósio, o inventário do património do seu tio Juan Alonzo 
de Guzmán (†1558), 6.º duque de Medina Sidonia253, incluía um extenso rol de 
preciosidades e objectos sumptuários, pinturas, panos, jóias, paramentos e alfaias 
litúrgicas, e uma apreciável livraria de cerca de 250 obras254. Por seu turno, Diego 
Hurtado de Mendoza (†1560), conde de Saldaña, ainda aparentado com o mar-
quês de Santillana, primogénito e herdeiro da Casa do Infantado e de Ceñete, 
embora não viesse a herdar o ducado, constituiu, ao longo de uma vida com 
evidentes interesses intelectuais, uma biblioteca pessoal de 120 livros255. 

Grande destaque tem, nesta breve inventariação, a biblioteca de Fernando 
de Aragão, duque de Calabria e vice-rei de Valencia, homem de grande cultura 
e erudição. Ao morrer sem descendentes, em 1550, legou os seus bens, entre 
os quais uma importante biblioteca, ao Mosteiro de Sant Miquel dels Reis, em 
Valencia. O inventário, publicado em 1875, sobe a quase 800 entradas, se bem 
que o total pudesse ser um pouco superior, o que faz dela uma grande biblioteca 
aristocrática da primeira metade do século xvi. Na sua composição, evidencia-
vam-se as características dominantes de uma biblioteca laica e aristocrática do 

250 Félix Salgado Olmeda, «Humanismo y coleccionismo librario en el siglo XV: las bibliotecas renascentistas de 
Santillana, infantado y el cardinal Mendoza», Wad-al-Hayara. Revista de Estudios de Guadalajara, 22, 1995, 
p. 130.

251 Mafalda Soares da Cunha, «Aristocracia e cortes senhoriais», cit., pp.196-198.
252 Maxime Chevalier, Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII, Madrid, 1976, p. 32. O autor elenca 

50 inventários de bibliotecas particulares, e em alguns casos a sua dimensão, para o período de 1504 a 1684, 
pp. 31-36. 

253 O 6.º duque de Medina Sidonia era meio-irmão de D. Leonor de Mendoza (ambos filhos do 3.º duque, Juan 
Alonzo de Guzmán, de dois casamentos diferentes), mãe de D. Teodósio, e portanto tio do 5.º duque de 
Bragança.

254 Vitor Serrão, Frescos maneiristas do paço de Vila Viçosa, Parnaso dos Duques de Bragança (1536-1640), Lisboa, 
2008, p. 81.

255 Roberto González Ramos, «Imágenes, libros y armas. Tipología y significado de los bienes de Diego Hurtado 
de Mendoza, conde de Saldaña y marqués del Cenete (1520-1560)», in Anuario del Dep. de Historia y Teoria 
de Arte, 21, 2009, p. 33. Maxime Chevalier, op. cit., refere, com base nas Memorias de la Real Academia de la 
Historia, 253 títulos para a livraria isabelina. Estudos posteriores, como os que citamos, fizeram subir esse 
número, que aqui seguimos.
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seu tempo: entre manuscritos e impressos, surgiam os livros religiosos e devo-
cionais, Bíblias e comentários, teologia e sermões, mas também obras de Gramá-
tica, Mmúsica, Geometria, Medicina, Filosofia, Astrologia, Geografia, cronística 
em latim e vulgar, Oratória, Poesia, Cânones e Leis ou ainda de polémica reli-
giosa256. Não queremos deixar de notar que quer os conteúdos, em termos de 
matérias, quer, até, de autores e obras, se revelam muito próximos dos da livraria 
do duque D. Teodósio.

Havia casos, contudo, em que os livros estavam quase completamente ausen-
tes dos inventários das casas aristocráticas, cujos interesses se orientavam em 
exclusivo para outros bens móveis de distinção e magnificência, como sucedia 
com os condes de Santisteban del Puerto ( Jáen) que, não pertencendo à mais alta 
nobreza, eram titulares. Nos inventários dos seus bens ao longo do século xvi,  
não há livros, nem autores clássicos nem os habituais livros de devoção e teolo-
gia, com excepção de uns missais, umas «Horas do purgatório» e um «librillo 
de oro esmaltado», jóia e não suporte de leitura257.

Em estudo estatístico realizado a partir de arquivos notariais de Valencia, 
Philippe Berger conclui que até 1518 a média teórica da dimensão das livrarias 
nobres se situava nos 11 livros, sendo que a maior parte tinha menos de 20.  
A partir de 1519, a média teórica eleva-se a 17. A partir desta data, e até 1560, 
as bibliotecas nobiliárquicas registaram um aumento significativo: das 38 biblio-
tecas compulsadas para este período, 12 tinham entre 26 e 195 (sendo que 11 
delas oscilam entre os 26 e os 85 livros), enquanto as restantes 26 tinham todas 
menos de 16 volumes. Tratando-se embora de um estudo de caso, não deixa de 
ser eloquente sobre a geralmente modesta dimensão das bibliotecas nobres no 
início do século xvi258.

Saindo do grupo nobiliárquico para o eclesiástico, em função também do 
estatuto e condição do seu possuidor, havia na época bibliotecas reduzidas, 
mas outras mais substanciais e até importantes. Os 363 livros de D. Luis de 
Acuña, bispo de Burgos entre 1456 e 1495, inventariados em 1496, não são 
extrapoláveis, pois muitas bibliotecas eclesiásticas ou de eclesiásticos eram nos 
finais do século xv, e seriam ainda em época posterior, muito mais modestas259.  

256 Inventario de los libros de Don Fernando de Aragon, duque de Calabria, Madrid, 1875.
257 António Urquízur Herrera, «El coleccionismo artístico de los condes de Santistebán del Puerto ( Jáen) en el 

s. XVI, a través de sus inventarios de bienes», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 179, Jul.-Dez. 2001, 
pp. 34-35.

258 Philippe Berger, «La lecture à Valence de 1474 à 1560 (Evolution des comportements en fonction des milieux 
sociaux)», in Livre et lecture en Espagne et en France sous l’Ancien Régime. Colloque de la Casa de Velázquez, Paris, 
1981, p. 104.

259 Nicolas Lopez Martinez, «La biblioteca de D. Luis de Acuña en 1496», Hispania, XX, 1960, pp. 81-110, com 
a publicação do inventário. Uma breve panorâmica de bibliotecas nobres em Espanha para este período é 
traçada por Luis Gil Fernández, «El Humanismo español del siglo XVI», cit., pp. 72-74.
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O inventário dos livros, rol do testamento de 1510, de D. Juan de Castilla260, 
nobre, letrado e sacerdote que fora inquisidor, bispo de Astorga e de Salamanca, 
ascendia a 135 livros, dos quais 90,4% eram obras de carácter jurídico, sendo que 
incluía ainda as Siete partidas e as Leis de Toro, uma Bíblia, os quatro livros de 
Amadis, e obras de Virgílio, Ovídio, Valério Máximo, Salústio e Quintiliano261. 
Invulgar, pela sua dimensão, era a livraria do célebre teólogo Constantino 
Ponce de la Fuente (†1560), que ascendia a cerca de 900 volumes. O doutor 
Constantino veio a ser preso por heresia, morreu no cárcere, e os seus livros 
foram colocados no Index262. 

Na esfera laica, os trabalhos seriais de amplo espectro de Christian Bec com 
base em inventários post-mortem, para o caso de Florença, e de Philipe Berger, 
para Valencia (acima referido para o caso das bibliotecas nobres), confirmam a 
esmagadora ausência de livros entre os bens inventariados: no caso de Florença, 
para o período de 1413-1453, apenas 3,3% de indivíduos possuíam livros; 1,4% 
para 1467-1520; 4,6% para 1531-1569; e 5,2% entre 1570 e 1608. Por outro lado, 
entre os detentores de livros, predominavam colecções de reduzidas dimensões, 
embora em processo de alargamento: com menos de 10 livros, a percentagem 
sobe a 75% antes de 1520, para alcançar 67,5% para meio do século, e cerca de 
50% no final do século xvi. O número de bibliotecas de mais de 50 volumes passa 
de 6% em 1531-1569 a 18% para o período de 1570-1608. No caso de Valencia, 
para o período de 1474-1560 cerca de 1/4 dos inventários menciona a existência 
de livros, sendo que 75% dizem respeito a médicos, juízes e eclesiásticos263.

Referiremos alguns casos dispersos que exprimem a dimensão muito diversa 
das colecções embora, de uma forma geral, as bibliotecas particulares continuas-
sem a apresentar dimensões relativamente modestas, como vimos. Caso rele-
vante é o dos funcionários e oficiais dos duques de Borgonha para um período 
de um século, entre 1420 e 1520. Tanto quanto os dados permitem discernir, 
estas livrarias eram de dimensão modesta, sendo que 80% das 103 livrarias estu-
dadas continham menos de 10 volumes. Um conjunto de 19 oscilava entre os 12 
e os 352, mas apenas seis ultrapassavam a centena de títulos264. 

Em 1499, o notário e secretário do rei de França, Nicole Gilles, deixava uma 
livraria de 64 livros265, mas, 50 anos mais tarde, a livraria de Jean Féron, advo-

260 Filho de D. Sancho de Castilla, descendente directo do rei D. Pedro de Castela (†1369). «El Pósito Palentino. 
Fundación, ordenanzas y actividades en el primer siglo (1540-1636)», in Publicaciones de la Institución Tello 
Téllez de Meneses, 16, 1956, pp.1-38.

261 Francisco del Valle Pérez, op. cit., com a transcrição do inventário dos livros pp. 21-24 (apêndice I). No texto 
faz-se referência a um conjunto de 184 livros, embora o rol final apresente apenas 135.

262 O inventário dos seus livros foi publicado por Klaus Wagner, El doctor Constantino Ponce de la Fuente. El 
hombre e su biblioteca, Sevilha, 1979. O autor estava representado na livraria ducal.

263 Números recolhidos em Henri-Jean Martin e Bruno Delmas (colab.), op. cit., pp. 322-323.
264 Cécile Van Hoorebeeck, op. cit., pp. 58-74.
265 R. Doucet, Les bibliothèques parisiennes au XVIe siècle, Paris, 1956, pp.83-104.
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gado do Parlamento de Paris, ascendia a 670 entradas266. O converso aragonês 
Gonzalo García de Santa Maria (†1521), jurista de formação e que alcançou 
uma posição de destaque junto de Fernando, o Católico, foi possuidor de uma 
biblioteca considerada como a maior de um erudito do final do século xv espa-
nhol, conhecida através do seu detalhado testamento de 1519267. Por sua vez, o 
licenciado Juan Rodríguez de Villena (†1552), da cidade de Guadalajara, deixava 
um total de 170 livros268. Já Jerónimo de Chaves (†1574), médico, matemático 
cosmógrafo-mor da Casa de la Contratación de Sevilha, possuiu uma livraria de 
561 títulos registados em inventário, o que, para a época, fazia dela uma biblio-
teca rica, notória e respeitável de um homem culto269. 

Voltando à realeza, a «librería rica», constituída pelos livros particulares e 
pessoais de Filipe II (†1598), uma das mais importantes livrarias régias da época 
de um monarca bibliófilo, continha cerca de 1500 volumes, entre manuscritos 
e impressos. A sua quase totalidade foi cedida pelo soberano ao Mosteiro do 
Escorial, e esteve na base da constituição da biblioteca escurialense270, perma-
nentemente acrescida dos livros, manuscritos e impressos, que os agentes de 
Filipe II adquiriam um pouco por toda a Europa. Para esses primeiros fundos 
contribuíram também os legados de vários humanistas, cujas bibliotecas eram, 
em geral, qualitativa, mas não quantitativamente importantes271.

A presença de manuscritos, nomeadamente nas livrarias régias mas tam-
bém aristocráticas, assumiu uma dimensão particular ao longo de toda a Época 
Moderna. O prestígio e a distinção material e simbólica do manuscrito perma-
neciam intactos, e assim, a demanda de manuscritos, guardiães simbólicos de 
uma memória por vezes única e irrepetida, mantinha-se uma prática em que se 
empenhavam reis e grandes senhores com o intuito de enriquecerem as suas 
bibliotecas, de que há muitos e variados testemunhos. O destaque conferido aos 
«libros de mano» antigos era indiscutível, pois seriam esses, fundamentalmente, 
a conferir renome a uma grande biblioteca. Esta realidade é patente no primeiro 

266 Ibidem, pp. 105-164.
267 Trevor Dadson considera que o testamento de Gonzalo García de Santa María «es probablemente único en la 

historia del libro español por lo que nos cuenta de los hábitos bibliófilos de un erudito aragonés de principios 
del siglo XVI», op. cit., p. 23.

268 Antonio Caballero García, «La biblioteca del licenciado Juan Rodríguez de Villena: un inventario de libros de 
1552», in Carlos-Sáez; Joaquín Gómez-Pantoja (eds.), Las diferentes historias de letrados y analfabetos, Alcalá 
de Henares, 2004, pp. 161-168.

269 Klaus Wagner, «A propósito de la biblioteca de Jerónimo de Chaves, catedrático de cosmografia de la Casa 
de la Contratación, y el paradero de algunos de sus libros», in Manuel Peña Díaz, Pedro Ruiz Pérez e Julián 
Solana Pujalte (coord.), La cultura del libro en la Edad Moderna, cit., pp. 187-231.

270 José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, La «librería rica» de Felipe II. Estudio histórico y catalogación, Madrid, 
1998, em que se realiza um notável trabalho de reconstituição da biblioteca filipina.

271 Assinalados por Luís Gil Fernández, Panorama social del Humanismo Español, cit, pp. 651-653. O mesmo autor 
faz referência à polémica, na época, em torno da «extraña elección» de Filipe II do lugar para a biblioteca 
régia. Idem, «El Humanismo español del siglo XVI», cit., p. 75.
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projecto de uma biblioteca régia proposta pelo humanista e capelão Juan Páez 
de Castro a Filipe II em 1555272, quando iniciou funções de cronista, para justi-
ficar a necessidade premente da existência de uma biblioteca régia, prestigiante 
para a dinastia reinante e para a própria Espanha273; ou, mais tarde, a conhecida 
iniciativa de Colbert que recomendou aos agentes diplomáticos e consulares da 
França a compra de manuscritos raros para integrarem os fundos da biblioteca 
régia francesa274. Em Março de 1670, Verjus comunicava a Colbert que reunira 
em Lisboa 264 volumes destinados à biblioteca do rei275. 

Aliás, como sublinha Pierre Petitmengin, só hoje se pode falar de uma certa 
estabilidade das colecções, depois de séculos de migrações, apropriações e  
incorporações sucessivas de fundos, em particular de manuscritos, em muitas 
bibliotecas europeias276. Numa época em que é também possível falar para o caso 
português, de acordo com Ramada Curto, de uma «moda das livrarias»277, o pres-
tígio de uma biblioteca residia, antes de mais, na preciosidade e na raridade dos 
seus manuscritos. Este mesmo autor notou como, no caso do bibliófilo Vicente 
Nogueira (†1654), a posse do livro manuscrito revestia um sentido de indis-
cutível distinção social278. Outras grandes bibliotecas eruditas dos séculos xvii  
e xviii, como a de Jorge Cardoso (†1699) ou de D. Francisco de Almeida 
(†1745) testemunham o peso inquestionável do livro manuscrito no conjunto 
das suas colecções279. No caso das livrarias régias, essa «retórica da distinção» 

272 O memorial intitula-se Sobre la importância de estabelecer librerías reales en el Reino. O manuscrito autógrafo 
encontra-se no Escorial, foi publicado em 1749 por Antonio de Nasarre, e objecto de edição contemporânea 
por T. Martín Martín, em 1990. Luis Gil Fernández, «El Humanismo español del siglo XVI», cit., p. 74. Sobre 
o pensamento e propostas sobre a «ordem dos libros», v. Fernando Bouza, «La biblioteca de El Escorial y 
el orden de los saberes en el siglo XVI», in El Escorial: Arte, poder y cultura en la corte de Felipe II, Madrid, 
1989, pp. 81-99; Roger Chartier, L’ordre des libres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe 
siècle, Aix-en-Provence, 1992 (tradução portuguesa A ordem dos livros, Lisboa, 1997); Maria Teresa Amado, 
«A ideia de saber na constituição da Modernidade: os livros e a sua ordem», Classificação, n.º temático 
de Leituras. RBN, cit., pp. 35-53. Juan Páez de Castro (†1570) foi um destacado humanista e bibliófilo do  
século xvi, possuidor de uma importante livraria. Remetemos para o estudo de Arantxa Domingo Malvadi, 
Bibliofilia humanista en tiempos de Felipe II. La biblioteca de Juan Páez de Castro, Salamanca, 2011, de que só 
tivemos conhecimento tardiamente e já não pudemos consultar.

273 Pierre Petimengin, «Collections de manuscrits et bibliothèques européennes vers 1600», in Des Alexandries 
I, cit., p. 277.

274 Ambos os exemplos são referidos por Petimengin em «Collections de manuscrits…», cit., 275-287.
275 Isabel Dias, A arte de ser bom cavaleiro, Lisboa, 1997, p. 43.
276 O que permite hoje estudá-las de outro modo. Pierre Petitmengin, op. cit., p. 275.
277 Diogo Ramada Curto, O discurso político em Portugal, 1600-1650, Lisboa, 1988, p. 111 e ss. Ana Isabel Buescu, 

«A persistência da cultura manuscrita», cit.
278 Diogo Ramada Curto, «A História do Livro em Portugal: uma agenda em aberto», Leituras. RBN, s. 3, 9-10, 

Out. 2001-Out. 2002, p. 31.
279 Maria de Lurdes Correia Fernandes, A biblioteca de Jorge Cardoso (†1669), autor do Agiológio Lusitano. 

Cultura, erudição e sentimento religioso no Portugal Moderno, Porto, 2000, pp.  9-14; Manuela D. Domingos, 
«Erudição no tempo joanino: a livraria de D. Francisco de Almeida», Leituras. RBN, 9-10, já citado.
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alcançava o seu maior grau, como sucedeu com a biblioteca do Escorial que, nas 
palavras de Bouza Álvarez, «expressa por si só a majestade de Filipe II»280.

No que respeita à constituição de uma livraria régia em França, durante toda 
a Idade Média os reis possuíram livros, mas o primeiro que teve uma verdadeira 
livraria, S. Luís, decidiu reparti-los por vários conventos quando morreu em 
1270. Seria necessário esperar por Carlos V (†1380) – filho e sucessor de João, 
o Bom (†1364), considerado como o primeiro monarca bibliófilo de França281 
– que organizou uma biblioteca enriquecida com 910 manuscritos282, legada ao 
seu sucessor. Foi a primeira vez que em França uma livraria régia era concebida 
como um bem inalienável e transmissível aos seus descendentes, não sendo 
dividida com o desaparecimento do monarca, embora depois várias vicissitudes 
políticas tenham levado à sua dispersão283. 

Assim sucede, bem mais tarde, com o rei Luís XII (†1515), o monarca 
considerado como o verdadeiro fundador da biblioteca régia francesa. Luís XII 
conferiu-lhe uma existência institucional ao ordenar, provavelmente em 1501,  
a reunião num mesmo espaço – o palácio de Blois – das colecções herdadas da 
sua família, nomeadamente os manuscritos do seu pai, Charles d’Orléans284, e do 
monarca que o antecedeu, Carlos VIII (†1498)285. Este último, no âmbito das 
campanhas militares em Itália, para além de pintores, arquitectos e humanistas, 
mármores, tapeçarias e pintura levados para França, enriquecera a biblioteca 
régia com mais de mil manuscritos e impressos provenientes da biblioteca dos 
reis de Aragão de Nápoles286. O inventário dos 1140 livros trazidos de Nápoles, 
referido no inventário dos bens móveis da rainha viúva Ana de Bretanha, 
nunca foi encontrado; mas sabe-se que cerca de metade passou do castelo de 
Amboise para o de Blois, deste para Fontainebleau, e conserva-se actualmente 
na Bibliothèque Nationale de France. 

Com Luís XII (†1515), a biblioteca régia francesa foi enriquecida com 
um outro importante confisco de guerra quando, após a conquista do ducado  
de Milão, o Rei se apoderou da grande biblioteca dos Visconti-Sforza, reunida 

280 Fernando Bouza, Comunicación, conocimiento y memoria en la España de los siglos XVI y XVII, Salamanca, 1999, 
p. 121. Tereza Amado, «A ideia de saber…», cit., em particular pp. 40-50.

281 Henri-Jean Martin e Bruno Delmas (colab.), op.  cit., p.  184. Carlos V, Filipe, le Hardi, e o duque de Berry 
herdaram do pai o gosto pelos livros preciosos e iluminados.

282 Hanno Wijsman, op. cit., p. 23.
283 Simone Balayé, «La naissance de la bibliothèque du roi 1490-1664», in Histoire des bibliothèques françaises, 

II – Les bibliothèques sous l’Ancien Régime: 1530-1789, dir. Claude Jolly, Paris, 1988, p. 77. Denise Bloch, «La 
formation de la bibliothèque du roi», in op. cit., p. 311.

284 Robert J. Knecht, The French Renaissance court, 1483-1589, New Haven and London, 2008, p. 206.
285 Marie-Pierre Laffitte e Fabienne Le Bars, Reliures royales de la Renaissance. La Librairie de Fontainebleau, 1544- 

-1570, Paris, 1999, p. 11. Sobre a biblioteca régia de Blois, v. Des livres et des rois. La bibliothèque royale de Blois, 
ed. J. Baurmeister e M. P. Lafitte, Paris, 1992.

286 Gennaro Toscano, «Les manuscrits de la librairie des rois d’Aragon de Naples saisis par Charles VIII», in 
Passer les monts, cit., pp. 345-360. O autor avalia este acto como «importante prise de guerre», p. 345. 
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no castelo de Pavia287. De acordo com um inventário de 1518, reinando já 
Francisco I (†1547), a biblioteca de Blois incluía 1890 espécies288. Este monarca 
enriqueceu as colecções régias com livros de família, com os despojos do 
condestável de Bourbon, herdeiro de uma parte dos tesouros do duque de Berry, 
e sobretudo com manuscritos gregos289. Francisco I, que nunca mostrou grande 
interesse pela livraria de Blois290, deslocou a sua predilecção para o palácio de 
Fontainebleau, onde mais tarde, não antes de 1539, mandou instalar a biblioteca 
numa belíssima galeria do palácio, progressivamente enriquecida por novas 
aquisições ordenadas pelo Rei a humanistas e embaixadores, particularmente em 
Itália291, em especial em Roma e Veneza. Em 1521, Guillaume Budé foi nomeado 
pelo Rei bibliotecário régio, cargo que o prestigiado humanista ocupou até à sua 
morte, em 1540292.

Em Inglaterra, a primeira biblioteca régia data provavelmente do reinado de 
Eduardo IV (†1483), e foi sendo acrescentada pelos monarcas seguintes mas, 
de acordo com Jeanne Krochalis, a primeira «coherent royal library had to 
wait until the Tudors»293. A livraria de Henrique VII (†1509), primeiro rei da 
dinastia, incluía cerca de 170 obras, das quais 70 pertenceram, sem margem para 
dúvidas, ao monarca. No século xvi existiam colecções dispersas de livros nos 
vários palácios reais de Westminster, Richmond, Greenwich, Hampton Court, 
Windsor e Whitehall. 

O mais antigo catálogo da colecção régia inglesa é o do palácio de Richmond,  
compilado por um visitante francês em 1535, e ascendia a 143 itens294. A biblio-
teca régia francesa no reinado de Francisco I, que pelo contrário se centralizara 
em Fontainebleau, era em 1540 de maior dimensão do que a inglesa, apesar de 
no quadro do movimento reformista as colecções reais inglesas, bem como as 
dos colégios universitários, terem registado um substancial crescimento após 
1527, com a incorporação de obras provenientes dos mosteiros extintos295. Para 
o reinado de Isabel I (†1603), o respectivo catálogo de 1760 incluía mais de  
1600 livros, mas apenas 300 pertenceram à Rainha296.

287 Ursula Baurmeister, «D’Amboise à Fontainebleau: les imprimés italiens dans les collections royales aux XVe 
et XVIe siècles», in Passer les monts, cit., p. 371.

288 Gilbert Gadoffre, La révolution culturelle dans la France des humanistes. Guillaume Budé et François Ier, Genebra, 
1999, p. 235. Knecht data este inventário de 1544, registando 1896 livros, op. cit., p. 208.

289 Henri-Jean Martin e Bruno Delmas (colab.), op. cit., p. 324.
290 Robert J. Knecht, op. cit., p. 206.
291 Simone Balayé, op. cit., p.79; Ursula Baurmeister, op. cit., pp. 361-386.
292 Robert J. Knecht, op. cit., p. 207.
293 Jeanne E. Krochalis, op. cit., p. 69.
294 Ibidem, p. 50.
295 Henry VIII. Man and monarch, cat. ed. Susan Doran, Exhibition guest curated by David Starkey, BA curator 

Andrea Clarke, Londres, 2009, pp. 275-276.
296 T. A. Birrell, English monarchs and their books: from Henry VII to Charles II, Londres, 1987.
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No que respeita à Escócia, parece não haver indícios da existência de uma 
livraria régia antes de Maria Stuart (†1587), sendo que os dois inventários 
conhecidos dos palácios de Holyrood (1569) e de Edimburgo (1578) perten-
ceram ao mesmo núcleo. No seu conjunto, os livros ascendiam a cerca de 230, 
entre uma forte componente de livros em língua francesa, mas também em 
inglês, latim e grego297.

Quadro 4 – DIMENSÃO DE ALGUMAS LIVRARIAS RÉGIAS E 
 ARISTOCRÁTICAS DOS SÉCULOS XV E XVI

proprietário n.º de obras

Tomás Woodstock, duque de Gloucester (†1397) 120

Ricardo II, rei de Inglaterra (†1399) c. 20

João, duque de Berry (†1416) c. 150

João I, rei de Portugal (†1433) c. 20

Enrique de Aragão, marquês de Villena (†1434) >50

Duarte, rei de Portugal (†1438) >80

Fernando, infante (†1444) 44

Afonso V, rei de Aragão (†1458) c. 1000

Alonso Pimentel, 3.º conde de Benavente (†1461) 126

Pedro, Condestável (†1466) 96

Filipe III, duque de Borgonha (†1467) 859 (inventário de 1469)

Álvaro Pérez de Guzmán, senhor de Orgaz (†1482) 30

Mathias Corvino, rei de Hungria (†1490) c. 2500

Isabel, a Católica, rainha de Castela (†1504) entre 400 e 500

Fernando Álvarez de Toledo, 1º conde de Oropesa 
(†1504) 43

Beatriz, infanta (mãe de D. Manuel) (†1506) 28

Henrique VII, rei de Inglaterra (†1509) c. 170

Manuel I, rei de Portugal (†1521) c. 107 [só conhecemos o 
inventário da guarda-roupa]

Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, 1.º conde del 
Cid e 1.º marquês de Cenete (†1523) 632

Leonor, rainha de Portugal (†1525) [viúva de D. 
João II] 82

Alonzo de Pimentel, 5.º conde de Benavente 
(†1530) 126

Diego Hurtado de Mendoza, 1.º conde de Mélito 
(†1536) 66

297 Julian Sharman, The library of Mary Queen of Scots, Londres, 1889.

[continua]
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Fradique Enríquez de Ribera, 1.º marquês de Tarifa 
(†1539) 260

Francisco Álvaro de Toledo, 2.º conde de Oropesa 
(†1542) 67

Alonso Francisco de Zúñiga, 3.º duque de Béjar 
(†1544) 251

Francisco I, rei de França (†1547) em 1518 1890 (inventário da biblioteca 
régia de Blois)

Fernando de Aragão, duque de Calábria (†1550) > 800

João III, rei de Portugal (†1557) 33 [inventário parcial de 1534, 
Paço Real de Évora]

Juan Alonzo de Guzmán, 6.º duque de Medina 
Sidonia (†1558) c. 250

Diego Hurtado de Mendoza, conde de Saldaña 
(†1560) 120

Teodósio I, 5.º duque de Bragança (†1563) 1657

Catarina, rainha de Portugal (†1578) 180*

Maria, rainha da Escócia (†1587) c. 230

Filipe II, rei de Espanha (†1598) 1500 [librería rica]

Isabel I, rainha de Inglaterra (†1603) c. 1600

* Não se trata de um inventário de livros, mas de róis constantes de livros de despesa, livros 
entregues na sua câmara para encadernar, reunidos por Sousa Viterbo, a saber: 1538-1540 – 
66; inventário de 1534 – 87; 1557 – 11; 1557 – 16. Há ainda indicações imprecisas – «certos 
livros», «uns livros», «uns livros para a infante [D. Maria, n. 1527]», que não podemos 
contabilizar. A ordem de grandeza da biblioteca da rainha fica, no entanto, delineada.

Os exemplos referidos demonstram como, ao contrário de hoje, em que 
existe uma estabilidade das colecções, grosso modo entre as Guerras de Itália 
(1494-1559) e o Congresso de Viena (1814-1815), a procura e a circulação 
dos manuscritos se revelou muito intensa antes de encontrarem, nas palavras de 
Petimengin, «refuge dans une collection stable»298.

Contemplemos em seguida a biblioteca de Thomas Cranmer (†1556), arce-
bispo de Cantuária e destacada figura dos primórdios da Reforma religiosa em 
Inglaterra. Reconhecida pela sua dimensão e importância na sua própria época, 
constituiu uma das mais notáveis colecções privadas da época Tudor, com a qual 
poucas rivalizariam, com a excepção da livraria do bispo John Fisher (†1535)299. 
Com base em sucessivos inventários de uma biblioteca que se dispersou em 

298 Pierre Petimengin, «Collections de manuscrits…», cit., p. 276.
299 David G. Selwyn, «Cranmer’s Library: its potential for reformation studies», in Thomas Cranmer. Churchman 

and scholar, ed. Paul Ayris e David Selwyn, Woodbridge, 1999, pp. 41 e 58.

[continuação]
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1553, David Selwyn calcula que teria incluído cerca de 500 impressos e 100 
manuscritos, dimensão notável para a Inglaterra da época. 

Ainda para o caso inglês, a publicação de 62 inventários de testamentos 
ou post-mortem de livros de lentes, nomeadamente teólogos e canonistas, mas 
também de estudantes, reitores de colégios e até ecónomos da Universidade 
de Oxford, entre 1507 e 1552, permite confirmar um padrão de exiguidade das 
colecções privadas, das quais quase 57% não chegava aos 10 livros, e apenas em 
três casos ultrapassavam a centena de títulos300. De uma forma geral, as colecções 
privadas não excediam então os 200 títulos, e as próprias livrarias institucionais 
de colégios como Oxford e Cambridge eram pouco representativas: em 1530,  
a livraria da Universidade de Cambridge integrava entre 500 e 600 volumes301,  
o que acontecia também nos colégios parisienses ainda no século xv, com excep-
ção da Sorbonne, com colecções mais importantes302. Mas, por exemplo, para o 
caso espanhol, os inventários de 1512, 1523 e 1526 do Colégio de San Ildefonso 
de Alcalá demonstram «que sus fondos se reducían a un puñado de dicionários, 
gramáticas, textos eclesiásticos, un Manilio, un Arato (en 1523), un Píndaro y un 
Teócrito. Pero en 1526 há desaparecido incluso el ejemplar de este último»303. 

No que respeita ao livro manuscrito, Gil Fernández afirma que no final do 
século xv o número de obras de autores latinos existentes nas livrarias dos mos-
teiros, conventos e universidades nos reinos ibéricos era muito escasso. Antes da 
constituição da biblioteca do Escorial, a única colecção de manuscritos latinos 
com alguma importância nos reinos ibéricos era a de Toledo304. Esta situação 
contrastava com a realidade transpirenaica, em que a dimensão das bibliotecas 
de abadias e mosteiros, com destaque para Cister e Claraval, era muito superior 
desde a Idade Média305.

Para lá de qualquer escala ou latitude, impõe-se uma referência final à céle-
bre e imensa Colombina, biblioteca «universal» de Fernando Colón (†1539), 
filho do descobridor da América, com cerca de 17 mil volumes306. 

Podemos, pois, concluir com segurança que a livraria da Casa de Bragança 
constituiu, no que respeita a Portugal, um caso de absoluta singularidade, tanto 

300 R. J. Fehrenbach (gen. ed.) e E. S. Leedham (ed.), Private libraries in Renaissance England. A collection and 
catalogue of Tudor and Early Stuart book-lists, vol. II, Medieval & Renaissance Books & Studies, Binghamton, 
New York, 1993. Este é o primeiro volume relativo à edição de 162 inventários de livros de indivíduos sob 
jurisdição da Universidade de Oxford, abarcando o período de 1507 a 1653.

301 David G. Selwyn, «Cranmer’s library», cit., p. 59.
302 Henri-Jean Martin e Bruno Delmas (colab.), op. cit., p. 183.
303 Luis Gil Fernández, Panorama social del Humanismo español, cit., p. 624.
304 Ibidem, p. 650.
305 Henri-Jean-Martin e Bruno Delmas (colab.), op. cit., pp. 181-184.
306 De entre a imensa bibliografia sobre esta biblioteca e o seu possuidor, v. Klaus Wagner, «Hernando Colón, 

semblanza de un bibliófilo y de su biblioteca en el quinientos aniversario de su nacimiento», in El libro antiguo 
español, cit., pp. 475-492. 
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mais que a maioria dos seus livros diz respeito à primeira metade do século xvi. 
Também em contexto quer peninsular307 quer europeu coevo é, como acabámos 
de evidenciar através de alguns exemplos relevantes, com a absoluta excepção 
da biblioteca colombina, uma grande livraria, sem dúvida a mais importante do 
Portugal de Quinhentos308. 

307 Aires A. Nascimento, «Erudição e livros…», p. 724.
308 Isto no pressuposto de que não temos documentos que nos permitam aferir da verdadeira dimensão e 

importância da livraria régia ao tempo de D. Manuel, que foi forçosamente maior do que revela o inventário 
publicado por Viterbo e por Braamcamp Freire.
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3.  A livraria no contexto  
do inventário do património ducal

Sendo que este estudo incide sobre a livraria de D. Teodósio I, não podemos 
ignorar que ela se integrava no conjunto mais vasto dos bens da Casa de Bra-
gança. Assim, é necessário também avaliar a livraria ainda numa perspectiva 
comparada, mas agora no interior do próprio inventário, para entender a posição 
relativa dos livros perante todos os outros itens e categorias de objectos309. 

Os números mostram que, no contexto geral de um inventário que integra 
cerca de 6000 itens, os livros são o objecto mais abundante, com um total de 
1657 entradas. Contabiliza-se aqui um conjunto de 82 livros – litúrgicos, livros 
de canto e livros de piedade – que, de acordo com o inventário geral dos bens, 
pertenciam à Capela e portanto se encontravam fora da livraria, sendo regista-
dos num outro local do inventário310. Em termos percentuais, os livros alcançam 
mais de 25% do total dos objectos inventariados, seguindo-se os têxteis, que 
ocupam uma posição de destaque, ao alcançarem um número pouco inferior ao 
dos livros. (v. Gráfico 1).

Se o critério for, pelo contrário, o de verificar quais as categorias de objec-
tos a que é atribuído maior valor monetário, a situação inverte-se: aos livros é 
atribuído o valor de 410 615 reais, ou seja, pouco mais de 0,8% do total. Se, 
por outro lado, somarmos o valor das jóias (13 617 925 reais – 28,2%), prata  
(9 890 665 reais – 20,5%) e têxteis (7 844 899 reais – 16,2%), concluiremos que 
apenas estas três categorias sumptuárias representam juntas 64,9% do total da 
avaliação dos itens inventariados (Gráfico 2)311. 

309 Também aqui não podemos incluir elementos resultantes da investigação sobre outros campos do inventário 
de bens, dado não ter sido ainda publicado o livro final do projecto.

310 Nos «livros fora da livraria» contam-se 73 (e não 74) entradas, sendo que 2 são relativas a resmas e a «mãos» 
de papel, outra a oito cantos de latão para livros, e finalmente outra referente a dois armários da capela. A 
maioria das entradas corresponde a um só livro, mas há entradas em que se agrupam vários. O total de livros 
é de 82, que aqui se somam aos 1574 incluídos no inventário da livraria.

311 O gráfico 1 foi-nos fornecido por Nuno Senos, a quem agradecemos. Procedemos à rectificação, ínfima, da 
avaliação total dos livros, que não altera a análise nem os dados daí resultantes.
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Gráfico 1 – A LIVRARIA NO CONJUNTO DO INVENTÁRIO   
(n.º de itens por categoria)
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1 – Armas; 2 – Adereços; 3 – Cerâmica; 4 – Cavalaria; 5 – Cozinha; 6 – Dívidas; 7 – Exótica; 8 – Escultura; 9 – Iluminação; 
10 – Jóias; 11 – Livros; 12 – Mobiliário; 13 – Moedas; 14 – Miscelânea; 15 – Medalhas; 16 – Música; 17 – Ourivesaria; 
18 – Prata; 19 – Pinturas; 20 – Bens de Raiz; 21 – Semoventes; 22 – Têxteis; 23 – Vidro; 24 – Outros.

Gráfico 2 – AVALIAÇÃO DA LIVRARIA NO CONJUNTO DO INVENTÁRIO  
(em reais)
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Em suma, a quantidade dos livros no inventário é inversamente propor-
cional ao seu valor. Na realidade, o valor monetário que lhes é atribuído é um 
dos menores de todas as categorias constantes do inventário. Poderemos retirar 
daqui, entre outras conclusões, que o valor cultural, mas também patrimonial, 
que D. Teodósio genuinamente conferia à sua livraria, contrastava com os crité-
rios de elaboração de um inventário post-mortem que atendia ao valor material 
dos objectos e não ao valor intrínseco e «imaterial» de que o livro – não sendo 
um livro-jóia – era portador. 



3.  a  l I V r a r I a no co n t e X to d o I n V e n tá r I o d o Pat r I m ó n I o du c a l 89

O valor atribuído à dimensão material e física do livro enquanto objecto, 
sobretudo se avaliado no quadro de um inventário com estas características e 
finalidade, revela quanto a concepção do livro-tesouro era ainda dominante 
nas colecções aristocráticas. A maior parte dos livros que integravam a livraria 
brigantina, e a própria representação da livraria enquanto espaço de saber e de 
estudo, remetiam para uma concepção articulada com a exibição de um poder, 
mas funcional e instrumental, de diferente natureza das jóias, têxteis, pratas, 
cerâmica, artes ou exotica. Aproximando-se destas estavam, sim, vários livros 
manuscritos litúrgicos e de devoção, ricamente iluminados, embora insuficien-
temente descritos, alguns de proveniência francesa, bem como um número 
substancial de livros de música que se encontravam, nomeadamente, na capela 
do Paço, e aos quais, sendo obras de aparato, era atribuído um valor mais elevado 
enquanto objecto. Entre estes apontem-se «2 dominicaes de canto chão»312, 
presentes na capela, avaliados em 20 mil reais. 

Outra excepção são os livros com importância patrimonial e simbólica para 
a Casa de Bragança, também presentes fora da livraria. Entre eles, estava a obra 
que sintetizava a memória e o culto da linhagem, a Crónica do conde Nuno Alveres 
em pergaminho, avaliado em 1200 reais313, bem como o Livros de menagens e o 
Livro das doações, avaliados, respectivamente, em 4800 e 3500 reais. 

Em termos absolutos, o total dos livros ascende a 1657 entradas, sendo que 
o número de livros na casa da livraria sobe a 95,05%, enquanto os livros fora da 
livraria correspondem a apenas 4,95% do total dos livros do património ducal.

Gráfico 3 – TOTAL DAS ENTRADAS DE LIVROS NO INVENTÁRIO  
DO PATRIMÓNIO DE D. TEODÓSIO I  

(em n.º)
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312 N.º 2535. As obras são referenciadas com o número de ordem que ocupam na base de dados do inventário 
integral do património de D. Teodósio, construído no âmbito do projecto de investigação referido e visando 
a sua utilização pelos investigadores.

313 N.º 1675. Dois exemplares na BDM. BDMII-I-XV/XVI, n.os 136-137. 
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Mas uma leitura que tiver em conta a avaliação monetária dos livros con-
duz a uma relação proporcional bem diversa. Assim, se somarmos as quantias 
resultantes da avaliação individual destas 82 entradas fora da livraria, o total 
ascende a 135 870 reais, cabendo às 1 575 entradas na livraria o restante, ou seja,  
274 745 reais. 

Grafico 4 – LIVROS NA CASA DA LIVRARIA E FORA DA CASA DA LIVRARIA 
(em %)
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Assim sendo, uma vez que o total da avaliação dos livros nas suas 1657 entra-
das é de 410 615 reais, aos 82 livros fora da livraria cabem 33,1%, enquanto às 
1 575 entradas na livraria cabem 66,9% do total, o que diz bem da diferença do 
valor venal que lhes é atribuído.

Gráfico 5 – AVALIAÇÃO DOS LIVROS EXISTENTES NA CASA DA LIVRARIA  
E FORA DA CASA DA LIVRARIA  

(em %)
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Finalmente, não esqueçamos que os acima referidos 410 615 reais de valor 
absoluto para a totalidade dos livros representam apenas pouco mais de 0,8% do 
total do inventário dos bens ducais (Gráfico 1). 

O Inventario do ouro, prata, joyas, e enxoval da dita Princeza [D. Maria, filha 
de D. João III e de D. Catarina], que levou para Castela é exemplar a este res-
peito. Os poucos livros do sumptuoso enxoval da nova princesa das Astúrias,  
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apenas 10 – três livros de horas de Nossa Senhora, dois diurnais, três «livros 
pequenos», um Regimento do Rosário de Nossa Senhora e um livro «iluminado» 
–, são sumariamente descritos apenas em função das «brochas de prata e ouro», 
esmaltadas ou não, que entram no peso e avaliação do conjunto dos metais pre-
ciosos dos diferentes objectos avaliados314.

Como sintetiza Sousa Viterbo, referindo-se aos livros de D. Manuel, 
numa apreciação que podemos transpor para algumas décadas mais tarde 
e aplicar ainda quer a colecções de livros da nobreza quer aos livros na Casa 
de Bragança, «attendia-se principalmente ao valor venal do livro, algum tanto 
à sua parte artistica, às suas illuminuras, mas sobretudo à sua parte externa às 
suas encadernações, algumas das quaes eram de metaes preciosos, ricamente 
ornamentados»315. 

314 PHGCRP, II, 1742, pp. 190-191.
315 Francisco de Sousa Viterbo, op. cit., p. 7. Sobre a mesma questão, v. as observações de Félix Salgado Olmeda, 

«Humanismo y coleccionismo…», cit., pp. 122-123. 
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4. Estudo da livraria. Secções e intersecções

Estabelecida a dimensão da livraria numa perspectiva comparada e a sua inser-
ção no contexto geral dos bens de D. Teodósio, daremos agora conta da sua 
estrutura e organização no que diz respeito às matérias e secções, indicando a 
ordenação dos livros segundo o inventário. A respectiva análise não se fará, de 
forma integral, seguindo as várias secções, uma vez que, para o entendimento de 
várias delas, é necessária uma visão transversal, além de que há vários momentos 
de entrada de livros na biblioteca. Assim, a análise das diversas secções far-se-á 
agrupando as várias entradas de cada matéria, como sucede com a Teologia, 
Medicina, Cânones, Leis e Música316.

Seguindo a divisão de matérias e a ordenação do inventário, que apresen-
tamos no Quadro 5, as áreas de saber representadas na livraria são: Teologia, 
Medicina, Cânones, Leis, Filosofia, Livros de debuxos, Geometria e Arquitec-
tura, novamente Livros de Física (equivalente a Medicina), novamente Livros 
de Teologia, Livros gregos, Livros hebraicos, Livros de Oratória e Gramática, 
Historiadores em latim, Poesia, Astrologia e Matemática, Livros italianos, Livros 
em francês e Livros em alemão, Livros de música, «liurinhos que estam em tres 
caixoiñs pequeninos dourados», Livros de Teologia e contemplação em lin-
guagem, Livros profanos em romance e Historiadores em linguagem, e ainda 
outra entrada de Livros de Música. Em seguida, o inventário contempla os livros 
adquiridos depois do casamento de D. Teodósio com D. Beatriz de Lencastre, 
em 1559317, em que após uma secção indiferenciada, se repetem apenas três 
categorias de livros: Teologia, Cânones e Leis.

316 Já aqui não entram em linha de conta os livros acima referidos que, estando incluídos no inventário geral de 
bens, não integram o inventário da livraria.

317 D. Beatriz de Lencastre (†1623) era filha de D. Luís de Lencastre, comendador-mor de Avis, e de sua mulher 
D. Madalena de Granada, sobrinha de D. João de Lencastre, duque de Aveiro, e portanto neta de D. Jorge 
(†1550), duque de Coimbra, bastardo do rei D. João II. Este casamento, que juntava as duas principais – e 
rivais – Casas do Reino, contou com a expressa oposição da regente, D. Catarina, viúva de D. João III, pelo que 
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Quadro 5318 – MATÉRIAS E ORDENAÇÃO DOS LIVROS SEGUNDO O INVENTÁRIO  
(em n.º)

Inuentario que fez Alvaro Bahia da Liuraria e do que esta na casa della por bem do iuramento 
que lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos

matéria n.º de livros

Liuros de Theologia 315

[Liuros de Medicina] 44

Liuros de Canones 40

Liuros de Leis 44

Filosofia 52

[Liuros de debuxos Geometria & Arquitectura] 17

[Mais livros de Fisica] 4

Mais liuros de Theologia fora os atras lançados 54

[Grego] 24

[Hebraico] 27

Oratoria e Gramatica 105

Historiadores em latim 130

[Panos] –

Poesia 48

Astrologia & Mathematica 51

Liuros italianos de diuersas matérias 58

Liuros em françes 23

Liuros em alemão 2

[Liuros de musica] 35

Liurinhos que estam em três caixõins pequeninos dourados 70

Mais liuros de Theologia 72

Titolo dos liuros de linguaiem de Theologia e Contemplação 70

Liuros profanos em romance 66

Estoriadores em lingoagem 74

[Mais liuros de Musica] 7

o casamento se efectuou à sua revelia, sendo o Duque desterrado da corte por ordem da regente, por algum 
tempo. Ana Isabel Buescu, Catarina de Áustria, cit., pp. 339-340.

318 O estudo das secções entre indicadas entre parêntesis rectos [ ] esteve a cargo de outros investigadores. Uma 
vez que, até Abril de 2015, o livro final do projecto não foi publicado, não pudemos desenvolver as questões 
relativas a estas secções.

[continua]
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Inuentario que fez Alvaro Bahia dos liuros que se comprarão despois de casado o duque com a 
senhora Duquesa Dona Britis que sam adqueridos

matéria n.º de livros

Adq. [indiferenciados] 26

Theologia 6

Canones 41

Leis 70

TOTAL DE ENTRADAS 1575*

*a que têm de somar-se os que estão fora da livraria (Capela) 82

TOTAL 1657

Como acabámos de referir e observamos no Quadro 5, algumas destas cate-
gorias – Teologia, Medicina, Cânones, Leis e Música – têm mais de uma entrada: 
podemos pensar que foram livros chegados em momentos diferentes, e que, por 
razões logísticas, terão sido arrumados não na secção respectiva, mas num outro 
espaço da livraria, ganhando assim «autonomia» no momento de se fazer o 
inventário. Alguns deles, tal como o próprio inventário regista – «adquiridos» 
(secção não referenciada), Teologia, Cânones e Leis – foram efectivamente 
comprados após o segundo casamento do duque com Beatriz de Lencastre, em 
1559, pelo que até sabemos a partir de quando entraram na livraria, e até que 
novas estantes foram feitas na «casa dos livros» para os acolher319. Dos 143 
livros adquiridos, 26 dizem respeito a essa secção sem nome e os outros 117 
pertencem apenas a três categorias de livros: Teologia (6), Cânones (41) e Leis 
(70). Para efeitos temáticos e de apreciação quantitativa, consideramos todos os 
livros da mesma matéria como pertencendo a uma única secção.

Há, ainda, uma outra advertência que deve ser feita: seria errado tomar os 
quantitativos apresentados para cada secção de forma rígida, extrapolando a 
partir daí percentagens e conclusões estatísticas que não resultariam exactas. 
Na realidade, o inventário regista um critério dominante por secções temáticas, 
mas outras secções seguem o critério da língua – francês, italiano, alemão, grego, 
hebraico – existindo, mesmo, uma secção heterogénea em termos de conteúdos, 
intitulada «Liurinhos que estam em tres caixõins pequeninos dourados», e 
outra relativa aos livros adquiridos após 1559, como vimos. 

Estas secções que seguem o critério linguístico correspondem certamente 
à sua arrumação no espaço físico da livraria, e os seus conteúdos são muito 

319 V. «avaliação das bemfeitorias da carpimtarya da casa dos Livros», no inventário de 1565 onde se refere «a 
estamte que se fes em tempo da senhora Duquesa Dona Brytiz», avaliada «em doze mill rs». Publicado por 
Vitor Serrão, O fresco maneirista…, 6 e «Elenco documental», p. 245.

[continuação]
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heterogéneos. Se existissem apenas secções temáticas no inventário, todos estes 
livros encontrariam lugar numa delas, e portanto as leituras percentuais terão 
de ser feitas com cuidado redobrado, e sempre em função do critério que esta-
mos na altura a observar. Por exemplo, para o caso dos livros italianos – ou seja, 
em língua italiana –, existe uma secção com este título, ele próprio apontando 
para o facto de incluir livros de várias matérias («Livros italianos de diversas 
materias»); mas se quisermos ter uma noção mais exacta do conjunto dos 
livros em italiano, será necessário percorrer outras secções, com destaque para a 
dos «Liurinhos que estam em tres caixoins pequeninos dourados», em que se 
inventariam muitos livros naquela língua. Mas, por outro lado ainda, se o nosso 
critério for averiguar os autores italianos que escreveram em vernáculo ou em 
latim, já os números serão bem diferentes, e a pesquisa terá de ser alargada a 
todas as secções. Este não é caso único, havendo também obras que se encon-
tram deslocadas, ou inseridas avulsamente nesta ou naquela secção – como 
sucede com os livros de Arquitectura –, sem que possamos divisar o motivo. 

Nesta leitura global, a sequência da nossa análise far-se-á sobretudo, embora 
não sempre, como explicamos a seguir, por ordem decrescente de dimensão de 
cada secção. As secções do inventário e a respectiva sequência, e portanto a 
concepção que ao tempo presidiu à organização interna da livraria, estão paten-
tes no Quadro 5. Isto apesar de, aos nossos olhos contemporâneos, haver mui-
tas obras que hoje classificaríamos de forma diferente320. Em termos gráficos, 
juntaremos os livros de uma mesma matéria com entradas separadas (Quadro 
6 e Gráfico 6), para poder avaliar do seu peso absoluto, embora mantendo-se 
visível a sua autonomia na sequência do inventário (Quadro 5). No que diz 
respeito às Leis e Cânones, mantemos a sua análise autónoma, de acordo com 
o inventário, mas procederemos depois à sua avaliação quantitativa conjunta 
(número de livros e percentagem no contexto da livraria). Quanto às secções 
de Teologia e contemplação e de Historiadores em linguagem, procederemos 
à sua análise respectivamente após as secções de Teologia e de Historiadores 
em latim, por uma óbvia razão de proximidade, embora não seja essa a orde-
nação de matérias no inventário, procedendo também em seguida, em termos 
gráficos, à sua junção. Finalmente, a secção denominada «Liurinhos que estam 
em tres caixoiñs pequeninos dourados», não sendo a secção mais pequena, 
será analisada em último lugar, em virtude da sua composição heterogénea em 
termos de matérias.

Como referimos, para evidenciar, de forma mais nítida, a supremacia da Teo-
logia, do Direito (Leis/Cânones)321 e da História no conjunto da livraria ducal, 

320 Como também foi assinalado por Aires A. Nascimento, «A livraria de D. Teodósio», cit., pp. 215-216.
321 Deixamos aqui o nosso particular agradecimento e sublinhamos a inestimável ajuda e a rara generosidade 

intelectual com que o Prof. Nuno Espinosa Gomes da Silva, ao longo de várias tardes de trabalho, nos auxi-
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os Gráficos 7 e 8 juntam os livros das secções de Teologia e Teologia e contem-
plação, Leis e Cânones, Historiadores em latim e Historiadores em linguagem. 
Não deixaremos ainda de em muitos casos cruzar secções e obras avulsas que, 
embora em secções diferentes, em muitos casos mantêm entre si uma relação 
temática directa, para se alcançar uma melhor compreensão da fisionomia e dos 
conteúdos da livraria ducal ao tempo de D. Teodósio I. 

O quadro abaixo apresenta o número total de livros de cada matéria, jun-
tando aquelas que apresentam várias entradas – Teologia, Medicina, Cânones, 
Leis e Música – mas seguindo a ordenação do inventário, patente no Quadro 5.

Quadro 6 – TOTAL DE LIVROS POR SECÇÃO (em n.º) 

Teologia 447*

Medicina 48*

Cânones 81*

Leis 114*

Filosofia 52

Debuxos, Geometria & Arquitectura 17

Grego 24

Hebraico 27

Oratória e Gramática 105

Historiadores em latim 130

Poesia 48

Astrologia & Matemática 51

Livros Italianos 58

Livros em francês 23

Livros em alemão 2

Música 42*

Caixões dourados 70

Teologia & contemplação em linguagem 70

Profanos em romance 66

Historiadores em linguagem 74

Adq. [indiferenciados] 26

TOTAL 1575

* Os valores das secções assinaladas resultam da soma de várias entradas da mesma matéria 
no inventário. Assim: Teologia (315+54+72+6); Medicina (44+4); Cânones (44+41); Leis 
(44+70); Música (35+7)

liou, com entusiasmo e saber, no esclarecimento de dúvidas que lhe apresentámos e na identificação de muitas 
obras de carácter jurídico deste inventário, muitas vezes lacunar ou obscuro.
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Os mesmos dados em gráfico:

Gráfico 6 – LIVROS POR SECÇÃO  
(em n.º)
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1 – Teologia; 2 – Medicina; 3 – Cânones; 4 – Leis; 5 – Filosofia; 6 – Debuxos, Geometria & Arquitectura; 7 – Grego; 
8 – Hebraico; 9 – Oratória e Gramática; 10 – Historiadores em latim; 11 – Poesia; 12 – Astrologia & Matemática;  
13 – Livros italianos; 14 – Livros em francês; 15 – Livros em alemão; 16 – Música; 17 – Caixões dourados; 18 – Teologia 
& contemplação em linguagem; 19 – Profanos em romance; 20 – Historiadores em linguagem; 21 – Adq. [indiferenciados]

Seguindo Nuno Espinosa Gomes da Silva, o gráfico seguinte agrupa todos 
os livros de Cânones e de Leis numa única secção, que seria mais propriamente 
uma secção de Direito, nas duas componentes civil e eclesiástica. Faremos o 
mesmo com Teologia e Teologia e contemplação, bem como com os Historia-
dores em latim e Historiadores em linguagem. Esta perspectiva torna mais clara 
ainda a supremacia das três secções – e das três ordens de saberes – sobre todas 
as outras na livraria de D. Teodósio.

Gráfico 7 – LIVROS POR SECÇÕES AGREGADAS POR AFINIDADE  
(em n.º)

1 – Teologia + Teologia & contemplação; 2 – Medicina; 3 – Leis + Cânones; 4 – Filosofia; 5 – Debuxos, Geometria & 
Arquitectura; 6 – Grego; 7 – Hebraico; 8 – Oratória e Gramática; 9 – Historiadores em latim e em linguagem; 10 – Poe-
sia; 11 – Astrologia & Matemática; 12 – Livros italianos; 13 – Livros em francês; 14 – Livros em alemão; 15 – Música;  
16 – Caixões dourados; 17 – Profanos em romance; 18 – Adq. [indiferenciados]
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Segue-se um gráfico com os mesmos valores em percentagem322.

Gráfico 8 – LIVROS POR SECÇÕES AGREGADAS POR AFINIDADE  
(em %)
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1 – Teologia + Teologia & contemplação; 2 – Medicina; 3 – Leis + Cânones; 4 – Filosofia; 5 – Debuxos, Geometria & 
Arquitectura; 6 – Grego; 7 – Hebraico; 8 – Oratória e Gramática; 9 – Historiadores em latim e em linguagem; 10 – Poe-
sia; 11 – Astrologia & Matemática; 12 – Livros italianos; 13 – Livros em francês; 14 – Livros em alemão; 15 – Música;  
16 – Caixões dourados; 17 – Profanos em romance; 18 – Adq. [indiferenciados]

4.1. «Liuros de Theologia»

Entre as grandes áreas do saber e do conhecimento que a compõem, a livraria 
de D. Teodósio I apresenta um elevado número de obras relativas a temas reli-
giosos, teológicos e litúrgicos. No seu conjunto e nas suas várias componentes 
e expressões – teologia, cânones, contemplação, ascese, mística, obras devocio-
nais, hagiografia, controvérsia religiosa, textos normativos – são as obras mais 
representadas na livraria do duque de Bragança. Assim, sem surpresa, a maior 
secção diz respeito aos livros de Teologia que ascende a um total de 447 títulos, 
repartidos por quatro entradas no inventário (315+54+72+6), o que deverá 
reflectir os diferentes momentos da entrada dos livros no espaço da livraria, e 
a sua arrumação não contínua, mas de acordo com as possibilidades logísticas. 
Percentualmente, estas entradas correspondem a 28,3% do total dos livros. 

A preeminência da Teologia na livraria da Casa de Bragança é normal e expec-
tável, tendo em conta o contexto de uma época em que, para além de um corpo 
de crenças cristãs profundamente enraizado em todos os aspectos e momentos 
da vida e do quotidiano do indivíduo, os poderes normativos e institucionais da 
Igreja assumiam uma dimensão de absoluto destaque no conjunto da sociedade. 

322 Percentagens arredondadas.
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Por outro lado, do poder do duque e das dinâmicas da sua Casa, nomeadamente 
das respeitantes ao funcionamento da Capela, e de tantos outros actos de gestão 
e cerimoniais de carácter institucional, político e jurídico, e portanto do próprio 
poder, era indissociável o elemento religioso, eclesial e litúrgico. Finalmente, 
como veremos, a partir de certo momento D. Teodósio concebeu um projecto 
de estudos superiores que passava, em grande medida, pela livraria da sua Casa, 
e em que a Teologia tinha um lugar cimeiro.

Dada a vastidão desta categoria de livros, só a consulta do inventário poderá 
dar uma visão plena da qualidade, dimensão, mas também actualidade, da sec-
ção de Teologia. Torna-se, efectivamente, impossível fazê-lo aqui, pelo que nos 
limitaremos a uma amostragem da riqueza e variedade destes livros323. Numa 
vastíssima secção (n.os 3541-3855, 4057-4110, 4699-4770 e 5014-5019), como 
a de Teologia, não podiam faltar todos os grandes nomes que se confundem com 
a edificação do Cristianismo e da Igreja. Nela estão presentes os mais importan-
tes teólogos da tradição patrística, muitos deles em vários exemplares, que julga-
mos poderem corresponder a diferentes edições, e portanto talvez a diferentes 
momentos de aquisição das obras para a livraria, cujo primeiro núcleo – não 
percamos de vista – vinha do 4.º duque, D. Jaime, pai de D. Teodósio. 

Um desses autores é Eusébio de Cesareia (†340)324, bispo e teólogo grego, 
exegeta e polemista patrístico, considerado o «pai» da História da Igreja, 
através da Historia ecclesiastica, a sua mais importante obra, presente em dois 
exemplares325. Outros dos mais destacados teólogos da tradição patrística 
como S. Basílio Magno (†379), Santo Ambrósio (†397), S. João Crisóstomo 
(†407) S. Jerónimo (†420), Santo Agostinho (†430) ou S. Cirilo de Alexandria  
(†c. 444), estão abundantemente representados, através de muitas entradas. 
Outros autores de perfil mais discreto mas de grande importância estão tam-
bém presentes, como o bispo de Cartago, S. Cipriano, com os seus Opera 326, 
ou Paládio, seguidor de João Crisóstomo, cuja Lausiaca historia (c. 419-20), que 

323 Embora numa outra escala, o mesmo pode ser dito para todas as outras secções. Remetemos para a base de 
dados do Projecto.

324 N.os 3573 e 4755 Eusébio Panfílio de Cesareia (†340), bispo e teólogo grego, exegeta e polemista patrís-
tico. A Historia ecclesiastica, originalmente em grego, fez do seu autor o «pai» da História da Igreja. Na BNP 
há tradução castelhana impressa em Lisboa, por Luís Rodrigues, 1542, e Coimbra, 1554. Existe na BDM, 
BDMII-I-XV/XVI, n.º 149 (ed. 1541) e n.º 150 (ed. 1554). Na livraria ducal existia ainda um exemplar do 
Chronicon (n.º 3712), também de importância cimeira. Na BNP há várias edições: Veneza, 1483, INC. 690; 
Paris, 1515, RES. 550 V. (que consultámos); Paris, 1518, RES. 549 P. e RES. 2567 P.

325 N.os 3573 e 4755. Na BNP existe tradução castelhana impressa em Lisboa, por Luís Rodrigues, 1542, e 
Coimbra, 1554. Existe na BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.º 149 (ed. 1541) e n.º 150 (ed. 1554). 

326 S. Cipriano (†258), bispo de Cartago, mártir e Padre Latino. Na BNP existe um número elevado de edições, 
desde a incunabular de Roma, 1471, INC. 475, a muitas edições quinhentistas, como de 1521, 1525, 1530, 
1540, 1541, 1544. Outra entrada da mesma obra no n.º 4754.

V. p. 380 (54)
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descreve a vida monástica de homens e mulheres no Egipto, Síria, Palestina e 
Ásia Menor, foi uma das mais importantes fontes do monaquismo antigo327.

Da Alta Idade Média, S. Gregório Magno (†604), Santo Isidoro de Sevilha 
(†636), Beda, o Venerável (†735), S. João Damasceno (†749) ou Raban Mauro 
(†c. 856), têm todos eles também várias entradas. Além de nomes maiores 
da espiritualidade medieval como Santo Anselmo (†1109) ou S. Bernardo de 
Claraval (†1153), com várias obras, a teologia escolástica está presente através 
de muitas edições de obras de S. Boaventura (†1274), S. Tomás de Aquino 
(†1274)328, muitas delas comentadas – através de obras de Durando (†c. 1334) 
ou Palude (†1342), sobre as Sentenças de Pedro Lombardo (†1160)329, Ricardo 
de S. Victor (†1173) e a obra De Trinitate330, – e outros nomes marcantes da teo-
logia medieval, onde surge ainda Eutímio Zigabeno (†c. 1118), monge e teólogo 
bizantino, através da obra Ortodoxae fidae. 

É devida uma referência particular ao abade Joaquim de Fiore (†1202), 
nome maior do milenarismo medieval, com uma visão profética das Escrituras, 
cujas doutrinas foram condenadas em 1256 e que exerceu importante influência 
em muitos sistemas proféticos de séculos posteriores. Torna-se neste caso difícil 
a identificação da obra, dado que só se indica o nome do autor331. Quem sabe, 
talvez remontasse ainda ao núcleo inicial da livraria de D. Jaime como, estamos 
convencidos, aconteceria com outras obras sobretudo nesta secção e na dos 
Historiadores em latim e em linguagem.

De sublinhar, ainda, nomes, muitos deles com várias entradas no inventário, 
como Nicolau de Lira (†1349), teólogo e maior exegeta da Idade Média tardia, 
Ludolfo de Saxónia (†1377), Jean Gerson (†1429), grande figura da teologia 
mística, representado com várias obras, Thomas Kempis (†1471), Dionísio, 
o Cartuxo (†1471), Gabriel Biel (†c. 1495), místico flamengo e discípulo de 

327 N.º 3657, descrita como «Paladi Lansiaca historia». Palladius (c. 363-c. 430), apoiante de João Crisóstomo, 
bispo de Helenópolis e depois de Aspona. Na BNP existem vários exemplares da edição de 1555 e da de 1556 
de Paris, Martini Juvenem, todas in 4.º, tal como a descrita no inventário.

328 N.os 3557, 3597, 3690, 3745, 3830, 3834, 4704 ou 4760. 
329 N.º 3675. Durando (de Saint-Pourçain) (†c. 1334), dominicano, filósofo, teólogo e bispo francês, opositor 

de S. Tomás e precursor do nominalismo de Ockham, com a obra Super quatuor libros sententiarum. Trata-se 
do seu Comentário sobre as Sentenças de Pedro Lombardo, objecto de numerosas edições a partir de 1508, e 
que foi por vezes integrado nas próprias edições das obras de Pedro Lombardo. Por sua vez Pedro de Palude 
(†1342), teólogo e arcebispo francês, também compôs comentários sobre as Sentenças de Pedro Lombardo, 
contestando Durando. A obra na livraria (n.º 3676), descrita como «Petrus de panude in tersio» é o livro 
III – […] in Tertio sententiarum […] – dos seus Comentários, sobre a Encarnação, virtudes e mandamentos.

330 N.º 3692. Grande místico do século xii. Escocês de nascimento, cedo se dirigiu a Paris e entrou para o 
Mosteiro de S. Victor, onde sucedeu a S. Hugo no priorado do mosteiro.

331 N.º 3566, descrito como «Abbas Joachim». Abade Joaquim de Flora/de Fiore, franciscano. As suas obras 
mais importantes são o Liber concordiae novi ac Veteris Testamentii, a Expositio in apocalipsim e o Psalterium 
decem chordarum.
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Guilherme de Ockam (†1349)332. Mas também encontramos os Opera do 
cardeal e filósofo Nicolau de Cusa (†1464)333, as Revelationes celestes de Santa 
Brígida (†1373), mística e santa sueca334, a Theologiae mysticae335 do beato 
Raimondo da Capua (†1399), director espiritual de S. Catarina de Sena e um 
dos seus primeiros biógrafos, os Exercicios espirituais e divinos de Nicholaus 
von Esch/Eschius (†1578)336, ou ainda La natura angelica, versão castelhana 
do original catalão Llibre dels àngels de Francesc Eiximenis (†1409), uma das 
obras espirituais mais difundidas nos séculos xv e xvi, traduzida para castelhano 
francês, latim e flamengo337.

Várias das obras destes autores, evidenciando uma componente mística e 
ascética, ligam-se, através de uma proximidade com a espiritualidade flamenga 
de inícios do século xv, com o amplo movimento da Devotio moderna338, que se 
desenvolveu no contexto próspero do vale de Yssel, nas imediações das cidades 
flamengas de Zwolle e Deventer339. Sintetizando a amplitude e o alcance deste 
movimento espiritual profundamente cristocêntrico, Pierre Chaunu não hesita 
em considerar que «la grande affaire du XV e siècle religieux est une affaire fla-

332 N.os 3508, 3838, e 3580, Super primum [quartum] sententiarum [de Pedro Lombardo]; n.º 3837, Sermones 
[Dominicales de tempore, tam hyemales quam estivales] certamente uma edição destes sermões, cujo título varia. 
BNP: ed. 1519, Basileia, RES. 2565 P.; ed. 1520, Haguenau, RES. 25642 P. e RES. 1454 V., in 4.º, pertenceu 
ao Convento da Cartuxa, Évora. 1.ª edição completa dos Sermones: Brixen, 1585; nº 3780, Sacri canonis missa 
[tan mystica quan litteralis]. BNP: além de edição de 1499 INC. 545, tem edições de 1515 (RES. 1904 V.), 
1517 (RES. 2733 A.), 1528 (RES. 3952 V.), 1529 (R. 2916 A.) e 1542 (R. 3104 A.). Também na BPE, Cat. 
n.º 145, ed. 1500. Inc. 544 (fragm.)

333 N.º 3560. Há 3 edições das suas obras: 1476 (2 vols., incompleta), 1514, Paris, e 1565, Basileia, 3 vols. Não 
podemos afirmar qual delas figurava na livraria. A última situa-se já fora da nossa cronologia.

334 N.º 3713. A edição princeps é de Lubeck, Ghotan, 1492. Avaliado em 300 rs. Consultámos o exemplar da BNP, 
Nuremberga, 1517, RES. 529 A., que ostenta no rosto a indicação de proveniência da Cartuxa, Convento de 
Scala Coeli (Évora), tendo pertencido a D. Teotónio de Bragança.

335 Ou Raimondo delle Vigne. N.º 3676, descrito como «D. Raymundum a vincis capriani». Theologiae mysticae, 
mirabilium scilicet, & incrustabilium operum Dei lucida demonstratio […] per D. Raymundum a vineis capuanun, 
theologum conscripta partim, partimque è idiomate italico in latinum transfusa... A 1.ª edição latina é de Colónia, 
Gaspar Gennepaeus, 1553, talvez a presente na livraria. A entrada n.º 3682 é descrita como «La vida de Santa 
Catherina de Sena»; não se indica o nome do autor, pelo que a identificação não é segura, embora provável.

336 N.º 3594. Exercicios espirituais e divinos, tresladados de Latim em romance português por hum frade menor da 
Provincia da Piedade… Há duas edições desta obra, ambas em Évora, André de Burgos, a 1.ª em 1554 (três 
cotas BNP) e a 2.ª em 1554 (1 exemplar na BNP). Era uma destas que estava na livraria. Existe na BDM, 
BDMII-I-XV/XVI, n.º 147 (ed. 1554).

337 N.º 3686. Teve uma 1.ª edição ainda no século xv. Neste inventário, surge junto a uma Crónica de D. Fernando, 
que poderá corresponder à Cronica, impressa pela primeira vez com o título La corónica del sancto rey don 
Fernando Tercero deste nombre que ganó a Seuilla y a Cordoua y a Iaén y a toda el Andaluzía, cuyo cuerpo está en 
la Santa Iglesia de Seuilla, Sevilha, Jacob Cromberger en 1516. Dedicada ao carismático monarca, que uniu 
em definitivo os reinos de Leão e Castela e conquistou Sevilha, a crónica teve ampla difusão. Desta edição 
conhecem-se hoje apenas dois exemplares, um na Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense (cota 
BH. F.G. 2035), e outro, sem rosto, na Hispanic Society de Nova Iorque. Referenciámos ainda uma edição de 
Sevilha, em 1544, e outra de 1551, por Domenico de Robertis, mas poderá haver outras.

338 Pierre Chaunu, Le temps de Réformes. La crise de la Chrétienté, 1250-1550, 2.ª ed. revista, Bruxelas, 1984, 
pp. 257-261.

339 Henri-Jean Martin e Bruno Delmas (colab.), op. cit., pp. 192-199.
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mande». De uma outra forma o faz Jean Delumeau, ao afirmar que «não é exces-
sivo dizer-se que [a Devotio moderna] modificou a devoção no Ocidente»340. 

Todos estes e ainda outros nomes, como Johannes Tauler (†1361), monge 
dominicano alemão, discípulo do grande místico alemão Eckhart (†1328?), cuja 
obra De vita et passione Salvatoris Nostri Iesu Christi piissima exercitia veio a ser 
traduzida para português e editada em Évora em 1554341, exprimem a abertura 
desta bibioteca aristocrática de Quinhentos a correntes espirituais que marca-
ram a passagem do século xiv para o século xv na Europa. Correntes que enfati-
zavam a necessidade de uma renovação da vida religiosa, que se manifestou não 
apenas no campo da heresia e da contestação, como sucedeu em Inglaterra com 
John Wicliff (†1384) ou na Boémia com Jan Huss (†1415), mas também na 
esfera da renovação interior, com ênfase para a devoção e a piedade individuais, 
em que é também necessário referir a renovação espiritual de matriz franciscana, 
com importante presença no Portugal de Quatrocentos342.

A Devotio moderna, movimento que melhor encarna essa tentativa de reno-
vação da devoção e da piedade no interior da Igreja, teve, como dissemos, a sua 
origem nos Países-Baixos do Norte, em articulação com a herança mística alemã 
medieval, em que avulta a figura de Mestre Eckhart (†1320). Face ao ascendente 
de um sistema de práticas de devoção exteriores, a Devotio moderna propunha 
uma experiência religiosa mais íntima e pessoal com recurso ao livro343, a supre-
macia da meditação individual sobre a liturgia, um ideal laico de piedade, e a 
reafirmação do carácter central da figura de Cristo, mas de um Cristo modelo do 
homem. A Imitação de Cristo, atribuída a Thomas Kempis (†1471), o livro mais 
difundido depois da Bíblia, com mais de 740 diferentes edições impressas entre 
a edição princeps de Colónia em 1474 até 1650, e obra-prima da literatura reli-
giosa do final da Idade Média, foi o símbolo maior da espiritualidade flamenga. 
A Imitatio Christi em edição autónoma, com a tradicional e errada atribuição a 
Jean Gerson, sendo que hoje é indiscutível a autoria de Kempis, estava presente 
na livraria de D. Teodósio344, bem como os Opera do autor345.

340 Jean Delumeau, A civilização do Renascimento, I, Lisboa, 1984, p. 142.
341 N.º 4745. A BNP tem um exemplar desta obra, Colónia, Ioannis Quentel, 1548, in 8.º, cota R. 9286 P. Foi edi-

tada em português com o título Meditações da Paixão de Cristo, com catorze exercícios espirituais de N. Esckhio, 
trad. Bernardino de Aveiro, Évora, 1554. A BDM possui edição de 1571, com título diferente. BDMII-I-XV/
XVI, n.º 511, e outra obra Instituciones o doctrinas, Coimbra, por João da Barreira e João Álvares, 1551, n.º 512.

342 Vitor Gomes Teixeira, O movimento da observância franciscana em Portugal (1392-1517). História, património 
e cultura de uma experiência de reforma religiosa, Porto, 2010.

343 Sobre a articulação entre a nova devoção e o recurso ao livro no século xv, Paul Saenger, «Prier de bouche et 
prier de coeur. Les livres d’heures du manuscrit à l’imprimé», in Les usages de l’imprimé (XVe-XIXe siècle), dir. 
Roger Chartier, Paris, 1987, pp. 191-227.

344 N.º 3614, descrito como «Ioannes Jarsonis di [sic] Imitatione Christo».
345 N.º 3558, descrito como «Thomas a Campis opera». Para o nosso arco cronológico, só localizámos, na BnF, 

as edições dos seus Opera de 1523 e 1549, esta acrescentada, ambas in fol.
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Toda esta «constelação» de autores de uma maneira ou outra próximos deste 
grande movimento espiritual dos inícios da modernidade é, pois, um dos traços 
marcantes da componente religiosa da livraria ducal no tempo de D. Teodósio. 
Não sabendo nós, infelizmente, as datas das edições presentes, não podemos 
senão especular sobre se algumas delas não teriam pertencido ao duque D. Jaime, 
como pensamos, personalidade marcada por traços de ascetismo na sua vivência 
religiosa e espiritual. 

Se ainda há poucas décadas Pina Martins assinalava que a edição de 1532 da 
Devotissima exposicion sobre el psalmo miserere mei Deus era um documento de 
extraordinário valor também para provar a influência da espiritualidade savona-
roliana em Portugal e Espanha, hoje em dia esse é um dado adquirido, e a livraria 
de D. Teodósio comprova-o de forma clara. Girolamo Savonarola (†1498), esse 
«profeta demasiado inspirado»346, cujas doutrinas exerceram forte ascendente 
sobre a espiritualidade peninsular, é uma presença destacada nesta livraria atra-
vés de pelo menos seis obras em latim, italiano e castelhano347, como a muito 
difundida Devotissima exposición…348, que existia também na livraria régia ao 
tempo de D. Manuel349, bem como na de D. Catarina. A Devotissima exposición… 
circulou no mundo ibérico com este título mas também de forma anónima, no 
quadro da difusão, potenciada pela tipografia, de toda uma literatura espiritual 
que, entre ortodoxia e heterodoxia, culminaria com a grande mística espanhola 
dos séculos xvi e xvii350. Em estudo há muito publicado, Marcel Bataillon 
comprovou que a meditação savonaroliana foi indiscutivelmente uma fonte de 
autores como Gil Vicente ou Jorge de Montemor351. Muitas outras obras de teor 
devocional estavam presentes na livraria de D. Teodósio, como o também tão 
difundido Antidotarius animae meditationes ac orationes devotissimas… do abade 
cisterciense Nicolau Saliceto (†c. 1493)352.

346 Jean Delumeau, ibidem.
347 N.os 3544, 3601, 3608, 3615, 4544, 4560, e talvez ainda o n.º 4643 neste inventário.
348 N.º 3544. Savonarola é autor de uma Expositio, com tradução em castelhano e edição portuguesa em caste-

lhano em 1532, por Germão Galharde (Anselmo, n.º 597). Existe na BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.º 141, in 4.º. 
É um salmo sobre o qual escreveram muitas figuras do catolicismo. Na BNP existe a edição castelhana de 
Sevilha, c. 1513, RES. 10412 P. de 1508. Ainda na BDM, existe a edição latina de Paris, de 1517, BDMII-I-XV/
XVI, n.º 651.

349 Descrito como «Hûu caderno de papel da desposysam do miserere mey Deus», «Inventario da guarda-
-roupa…», cit., p.411.

350 Julián Martín Abad, Los primeiros tempos de la imprenta en España (c. 1471-1520), Madrid, 2003, pp. 171-173. 
Marcel Bataillon, «Sur la diffusion des oeuvres de Savonarole en Espagne et en Portugal (1500-1600)», in 
Mélanges de Philologie, d’Histoire et de Littérature offerts à Joseph Vianey, Genebra, 1973, pp. 93-103.

351 Marcel Bataillon, «Une source de Gil Vicente et de Montemor: la méditation de Savonarole sur le «Mise-
rere»», in Études sur le Portugal au temps de l’Humanisme, Paris, 1974, pp. 155-170.

352 N.º 3607. Edição princeps Lovaina, 1485, a que se seguiram as de Estrasburgo, 1489, Veneza, 1499, Paris, 
1518, Nuremberga 1520, e outras. BNP: ed. de Veneza 1508, com título diferente: RES. 2809 P. Na British 
Library existem 22 exemplares de várias edições incunabulares. Naturalmente, não podemos asseverar qual a 
edição presente entre os livros de D. Teodósio.

V. p. 356 (7)
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Outro traço marcante nesta secção é a presença da teologia, da pedagogia, 
da catequética religiosa e da espiritualidade contemporâneas com forte expres-
são peninsular. A primeira referência é para Pedro Jiménez de Prexano (†1495), 
bispo de Coria, e o Lucero de la vida christiana, escrito a pedido de Fernando, 
o Católico, no contexto da conversão forçada, com larga circulação353, que veio 
a ser colocado no Index espanhol de Valladolid de 1559; Alfonso de Castro 
(Zamorensis) (†1558), teólogo franciscano e jurista de escola salmantina, com 
a obra Adversus omnes Haereses Libri 13354; frei Francisco Ortiz Yáñez (†1547?), 
frade franciscano, próximo dos alumbrados, com processo na Inquisição (1529-
-32), cuja obra não identificámos, bem como Luís de Carvajal/Ludovicus  
Carvajensis (†c. 1552), franciscano e teólogo que polemizou com Erasmo e par-
ticipou no Concílio de Trento355. Destaquemos ainda frei Francisco de Osuna 
(†1541?/9?), também ele franciscano espanhol, o primeiro autor místico a 
escrever em castelhano e cuja irradiação espiritual, através da sua obra mais mar-
cante, o Abecedario espiritual356, veio a exercer profunda influência na mística 
espanhola do século xvi357. Foi recentemente sublinhado que, em virtude da 
severidade de aplicação do Índice expurgatório de 1559 sobre as leituras místicas 
em romance em Espanha, muitos autores e edições não existem hoje em biblio-
tecas espanholas, ao contrário do que sucede em Portugal, designadamente na 
Biblioteca Nacional358. 

Outros autores merecem referência, como Marcus Marulus/Marko  
Marulic (†1524), escritor neo-latino «croata», e o De institutione bene beatque 
vivendi, que alcançou 15 edições até 1686, e que teve tradução portuguesa, 

353 Edições possíveis: 1494 (Basileia, edição princeps), Salamanca, 1497, que existe na BNP, INC. 1226, 1499, 
que existe na BPE, n.º 550 (c. 1496?), 1501, 1515 (BNP, RES. 842 V.), 1518, 1524, 1528 (BNP, RES. 843 V., 
RES. 8841 V., RES. 1171 V.), 1543 (BNP, RES. 939 A.), 1555.

354 N.º 3561. Não é possível identificar a edição presente na biblioteca. A edição princeps é de Paris, 1534; na BNP 
há exemplares de quatro edições: 1543, 1546, 1555 e 1560. Na BACL ed. 1541. Outra obra do mesmo autor 
no n.º 3590.

355 N.º 3564. Declamatio expostulatoria pro Immaculata Conceptione Generatricis Dei Mariae. Edição princeps Sevi-
lha, 1533; 2.ª ed. Paris, 1541.

356 N.º 3755. Frei Francisco de Osuna, Primeira, segunda, terceira e quarta partes del libro llamado «Abeceda-
rio Espiritual donde se tratan diversos exercicios en cada letra». A obra completa tem 6 partes. Ed. princeps:  
1.ª, 1528; 2.ª, 1530; 3.ª, 1527; 4.ª, 1530; 5.ª, 1542; 6.ª, 1554. Na BACL há a 2.ª (ed. 1545), 3.ª (ed. 1555) e  
5.ª partes (ed. 1542). Na livraria do Duque existiam as quatro primeiras (n.º 3755), e também a 5.ª parte, no 
n.º 4080. A primeira entrada é avaliada em 400 rs, a segunda em 700. Na BDM existe uma Ley de amor y quarta 
parte de «Abecedario», 1542, BDMII-I-XV/XVI, n.º 626. Há outras obras de Osuna na livraria.

357 Maria Valentina C. A. Sul Mendes, «O livro quinhentista espanhol em bibliotecas portuguesas», in O livro 
antigo em Portugal e Espanha, séculos xvi-xviii = El libro antiguo en Portugal y España siglos XVI-XVIII, n.º temá-
tico de Leituras. RBN, s. 3, 9-10, Out. 2001-Out. 2002, p. 230. 

358 Hugo Lezcano Tosca, «Lecturas espirituales prohibidas en la Real Biblioteca de El Escorial (siglo XVI)», in 
Librosdelacorte.es, 6, año 5, primavera-verano, 2013. ISSN 1989-6425, p. 82.

V. p. 353 (2)
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embora, pela localização no inventário, se trate provavelmente de um exemplar 
de edição latina359.

Evidenciando a inserção da dinâmica desta livraria no contexto religioso 
europeu coevo, nela estavam presentes importantes testemunhos da actualís-
sima polémica religiosa, através da presença de obras de figuras cimeiras da 
teologia católica. É o caso de Alberto Pio de Carpi (†1531)360, John Fisher 
(†1535), futuro mártir católico361, Johannes Faber (†1541)362, Johannes Eck 
(†1543), que protagonizou o célebre confronto teológico de Leipzig em 1519 
com Lutero363, Josse Clicthove (†1543-4)364, Stanislaus Hosius (†1579)365 ou 
Johannes Driodonus (†1535)366 que polemizaram, todos eles, com Lutero e 
as suas doutrinas367, e até uma obra anti-calvinista. Neste último caso, trata-se 

359 N.º 3772. Marcus Marulus/Marko Marulic, De institutione bene beatque vivendi. Ed. princeps, Veneza, 1506. 
BNP: ed. 1530, R. 19669 P. e ed. 1540 (R. 13457 P., R. 13461 P.) ambas in 8º, como o exemplar do inventário. 
Avaliado em 800 rs. Na BDM há uma edição de Lisboa, 1579. BDMII-I-XV/XVI, n.º 291.

360 N.º 3762, descrito como «Conde de carpi contra Lutero». Referimos aqui o título da versão castelhana: Libro 
[…] que trata de muchas costumbres y estatutos de la Iglesia […] mostrando su autoridad y anteguedad contra las 
blasphemias de Lutero, y algunos dichos de Erasmo Rotherodamo. A BNP possui exemplar da edição de Alcalá de 
Henares, Miguel de Eguia, 1536, cota RES. 1143 V., F. 4634. Este livro consta do 1.º Index português de 1547 
(ms.), e também do de 1551, já impresso. V. Índices dos livros proibidos em Portugal no século xvi, apresentação, 
estudo introdutório e reprodução fac-similada dos índices por Artur Moreira de Sá, Lisboa, 1983.

361 N.º 3821, descrito como «Rosensis contra Lutero». Trata-se de John Fisher/Johannes Rosensis, teólogo, 
cardeal católico inglês e mártir, certamente as Assertiones Lutheranae confutatio, a sua mais conhecida e 
difundida obra anti-luterana, com cerca de 20 edições no século xvi. A BNP tem um exemplar da edição de 
Veneza, 1526, RES. 2614 A., com indicação de ter pertencido ao Convento de S. Francisco de Xabregas, e 
duas edições diferentes de Paris, 1545. 

362 N.º 3635. Johannes Faber, humanista, teólogo e bispo de Viena, capelão e confessor do imperador Fernando 
de Habsburgo, polemista anti-luterano. O De eucharistia é obra de controvérsia religiosa. Conhecido como o 
«martelo dos heréticos», por causa da sua obra Malleus haereticorum, publicado em 1524, e cujo título remete 
de forma explícita para o mais importante manual de demonologia, o Malleus maleficarum. O De eucharistia 
integra um tratado publicado em 1537 em Colónia. Não localizámos edição autónoma.

363 N.º 4730, Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae de Johannes Eck, desta-
cado teólogo e bispo católico. Obra editada em Paris, por Simon Colinaeus, em 1520, com mais de 80 edições 
até final do século. Do mesmo autor, v. n.os 3663 e 3626 do inventário.

364 N.º 3800. Deverá tratar-se da sua mais importante obra, Antilutherus […]. Tres libros complectens, Paris, 1524. 
BNP, R. 4740 P.  Josse Clicthove, teólogo, discípulo de Lefebvre d’Étaples e polemista católico, foi um dos 
primeiros adversários de Lutero. Outra obra do mesmo autor, n.º 4059.

365 N.º 3844. Stanislaus Hosius, teólogo, bispo polaco e cardeal de Ermland (Polónia), autor da Confessio fidei 
catholicae christianae, impressa em Cracóvia, 1553 (1.ª Parte) e restante obra Mogúncia, 1557. Constitui uma 
das mais importantes peças da polémica religiosa anti-luterana no século xvi, com 30 edições em vida do 
autor, e traduzida para várias línguas.V. também n.os 3854 e 5018. Correspondeu-se com D. Jerónimo Osório. 
Sebastião Tavares de Pinho, «Epistolografia e Humanismo em D. Jerónimo Osório», in HP, pp. 328-334.

366 Com duas entradas, n.os 3710 e 3711. Johannes Driodonus/Jean Neys, dito Driedo (†1535), teólogo, pro-
fessor na Universidade de Lovaina, polemista anti-luterano e autor de extensa obra teológica e anti-luterana  
(v. exemplar da BnF), mas não localizámos nenhuma delas na BNP. Sem o título, é dificilmente identificável. 
A sua obra De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus libri quatuor, Lovaina, 1533, 1543 e 1550 foi dedicada a  
D. João III, que parece não ter agradecido a oferta.

367 N.º 3600, Henricus Helmesius/Heinrich Helm (†c. 1560), franciscano alemão e polemista anti-luterano, 
autor, nomeadamente, do Enchiridion de vera et perfecta impii justificatione, publicado em Colónia, 1544. 
Outras duas obras do mesmo nos n.os 3662 e 4756.

V. p. 353 (1)
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da Christiani hominis institutio de Stéphane Paris (†15?), bispo de Abelonen, 
impressa em Paris em 1552, que pretendia responder à Institutio christianis reli-
gionis, obra teológica central de Jean Calvin (†1564), publicada em 1536. 

Mas também o anti-erasmismo estava presente, através do teólogo anti-re-
formista francês Noel Bédier (†1537), figura importante da polémica anti-eras-
mista368, Johannes Campensis/Jan van Campen (†1538)369, Luís de Carvajal/
Ludovicus Carvajensis (†c. 1552), franciscano e teólogo presente no Concílio 
de Trento370 ou, na sua componente mais especificamente filológico-religiosa, 
com Franciscus Titelmanus (†1537), com as Collationes quinque super epistolam 
ad romanos, em que o autor empreendia a defesa da Vulgata contra as traduções 
bíblicas de Erasmo371. A edição, no século xvi, da obra Pro catholica fidei anti-
quitate & veritate, adversus prophanas omnium hereseon novationes… de Vicentius 
Lirinensis/Vincent de Lérins (†c. 450), também existente na livraria, deve ser 
vista neste mesmo contexto da controvérsia religiosa na Europa372.

É e será sempre problemático saber se os livros de uma biblioteca, sobre-
tudo com a dimensão da de D. Teodósio, foram lidos, foram objecto de análise 
e de reflexão, se irradiaram ensinamentos e inspiraram acções. Para bibliotecas 
de menor dimensão, podemos acompanhar Bartolomé Bennassar, embora com 
cautela, como assinala Maxime Chevalier, na importância conferida aos inven-
tários post-mortem com vista ao entendimento das obras possuídas e lidas por 
um determinado indivíduo373. Mas para uma biblioteca como a de D. Teodósio, 
que não era apenas de leitura mas servia uma constelação de eruditos, artistas e 
intelectuais que gravitavam em torno da Casa de Bragança, além da ideia da fun-
dação de estudos superiores em Vila Viçosa, tal asserção é mais problemática374. 
Todo um mundo – como observa Freitas Carvalho – pode separar a leitura da 

368 N.º 3723, descrito como «Natalis Beda contra Sabulu», que não identificámos. Noël Bédier foi um teólogo 
francês e professor de Teologia na Universidade de Paris, opositor da Reforma, encarniçado adversário de 
Erasmo, com quem polemizou.

369 N.º 3559, descrito como «Comes campensis contra Erasmo». Johannes Campensis foi doutor em Teologia, 
professor de hebraico em Lovaina (1519-1531) e autor de uma gramática hebraica. Sendo que se trata de uma 
obra de controvérsia religiosa anti-erasmista, a falta do título impede a identificação da obra, dado que se trata 
de um autor com uma muito abundante obra publicada.

370 N.º 3591, Apologia monasticae religionis diluens nugus Erasmi, edição princeps em Salerno/Salamanca 1528; 
Basileia, e Antuérpia, 1529. Não referenciámos qualquer exemplar desta obra na BNP.

371 N.º 3619, descrito como «Titel magni super Epistolas Pauli». Franciscus Titelmanus/Titelmagno/Franz 
Titelman/Hasseltensis (†1537), franciscano, mais tarde capuchinho em Itália. Edição princeps: Antuérpia, 
1529. Há outras obras deste autor no inventário.

372 N.º 4065, descrito como «Vicenti Lirenensis galli». BNP, edição de Lovaina, 1552, L. 2597314 P. (4.º).
373 «Es de temer que los inventários despues de la muerte no nos revelen las aficiones de un hombre, sino las 

lecturas de un anciano». Maxime Chevalier, Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII, Madrid, 1976, 
p. 44.

374 «[os inventarios post-mortem são] los documentos más valiosos para explorar la cultura sabia, escrita, para 
saber qué libros se poseían y leían en una época determinada por determinadas gentes». Cit. por Trevor J. 
Dadson, op. cit., p. 15.
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constituição e da evidência de uma grande colecção, eclesiástica ou senhorial375. 
Para além, naturalmente, da complexa relação entre a intenção autoral e o modo 
como as obras iam sendo percepcionadas pelos diferentes leitores, em diversas 
épocas e conjunturas376. 

No caso em apreço, o facto é que um importantíssimo conjunto de obras 
da então actual e intensa polémica religiosa entre católicos e protestantes foi 
adquirido para a biblioteca do duque, podendo afirmar-se que nela existiam os 
instrumentos para o mais alto debate teológico no contexto de uma Europa reli-
giosamente dividida.

Destaquemos também alguns teólogos portugueses: frei Heitor Pinto 
(†1584)377, Pedro Margalho (†1556), que participou na assembleia de Valladolid 
de 1527, onde foi analisada a ortodoxia de Erasmo378, e frei João Soares (†1572), 
eremita de S. Agostinho, doutor em Teologia por Salamanca (1529), confessor 
de D. João III, conselheiro e deputado do Conselho Geral da Inquisição (1539) 
e bispo de Coimbra (1545), que nesta qualidade participou na última sessão do 
Concílio de Trento (1561-63), com frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de 
Braga, e frei Gaspar do Casal, bispo de Leiria379. De relevar também, no contexto 
da questão do divórcio de Henrique VIII de Inglaterra e de Catarina de Aragão, 
o Tractatus Aluari Gometij Lusitani […] de conjugio regis angliæ cum relicta fratris 
sui, do teólogo Álvaro Gomes (c. 1498-?), publicado em Lisboa por Germão 
Galharde, em 1551380.

Nesta secção encontramos ainda uma das grandes figuras da cultura do 
Quattrocento, Giovanni Pico della Mirandola (†1494), que era conhecido em 
Portugal – como testemunha a obra de frei António de Beja Contra os juízos 

375 José Adriano de Freitas Carvalho, Da memória dos livros às bibliotecas da memória, I, Porto, 1998, pp. II-III.
376 Roger Chartier, L’ordre des livres, cit.
377 N.º 3791, obra que não identificámos. Frei Heitor Pinto dedicou a I Parte da sua Imagem da vida cristã, 

publicada em 1563, ao duque D. Teodósio, que morreu nesse mesmo ano. José Adriano de Freitas Carvalho, 
«Erudição e espiritualidade no século xvi em Portugal», in HP, p. 678.

378 N.os 3605, descrito como «Colectorin margali», e 3848, descrito como «Colectorium de horis canonicis», 
duas entradas para a mesma obra: Collectorium omnibus scholasticis utilissimun de horis canonicis censuris 
ecclesiasticis et indulgentiis: cum expositione tituli de celebratione missarum… Localizámos na BNP um único 
exemplar da edição de Salamanca, Alfonso de Porras e Laurentius de Liondedei, 1528, RES. 3166 P. Calcula-
mos que pudesse ser esta a edição presente na livraria, uma vez que foi publicada aquando da Assembleia de 
Valladolid (1527), onde Margalho participou. O formato (in 8.º) é o mesmo do inventário. Sobre esta figura, 
v. Luís Ribeiro Soares, Pedro Margalho, Lisboa, 2000.

379 N.os 3693 e 4764. 
380 N.º 4106. Álvaro Gomes, natural de Évora, doutor em Teologia pela Universidade de Paris, lente de Teologia 

em Paris, Salamanca e Coimbra, confessor de D. João III, mestre de Teologia do infante D. Afonso, e final-
mente prior da igreja de S. Nicolau em Lisboa. BL, I, 1741, p. 104. Obra sobre o divórcio de Henrique VIII 
e Catarina de Aragão, contra o qual o autor se manifesta; foi a sua única obra publicada, deixando outras 
manuscritas. BNP, RES. 3296 P. e BPE. Anselmo, n.º 639. BDMII-I-XV/XVI, n.º 186.
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dos astrólogos (1523)381 – com duas entradas dos seus Opera382. O Humanismo 
cristão estava também representado através de alguns dos seus nomes cimeiros, 
como Erasmo de Roterdão (†1536), ou o valenciano Juan Luis Vives (†1549), 
este através da De institutione feminæ christianæ, publicada em 1524, uma das 
obras centrais da pedagogia feminina no Renascimento, com amplíssima difusão 
e influência, sobretudo após a sua tradução para castelhano em 1528383.

É ainda abundante um outro tipo de entradas, relativas a documentação e 
constituições conciliares, como o Magnum & universale concilium ecclesiae mili-
tantis super veritate divinissimi eucharistiae sacramenti […], sobre o Concílio de 
Niceia e o sacramento da Eucaristia384, ou as Constitutiones Concilii Provincialis 
Moguntini de 1549385, regras de ordens religiosas, com destaque para os francis-
canos, como uma edição latina das Constituições da Regra de S. Francisco, que 
não identificámos386, ou o Speculum minorum seu firmamentum ordinum Beati 
Patris Sancti Francisci, compilação quinhentista sobre a regra franciscana387. 
Também os sermonários estão representados, de que são exemplo, entre muitos 
outros, os Sermones de Gabriello Barletta (†1480), pregador dominicano de 
Nápoles388, bem como as vidas de santos e de devoção mariana, como a Nova 

381 José V. de Pina Martins, «L’Astrologie au Portugal au début du XVIe siècle: António de Beja est-il disciplie 
de Pic de la Mirandole?», in Humanisme et Renaissance de l’Italie au Portugal. Les deux regards de Janus, II, 
Lisboa-Paris, 1989, pp. 571-618.

382 N.os 3681 e 3785. Pode corresponder à edição princeps de 1496, que não inclui toda a obra de Pico, ou a outra 
posterior com a mesma matriz, como a de Roma, 1506. Catálogo Frei Bartolomeu dos Mártires, n.º 167. Na 
BNP há um exemplar da edição incunabular de 1498, cota INC. 1038, outro na BPE, Inc. 360 V. Na BNP 
há uma edição com o título Joannis Pici Mirandulae omnia opera, de 1517, Paris, Jean Petit, cotas P. 300 A e  
RES. 2057 V. As edições da obra completa de Basileia de 1557-73 e de 1572, ambas feitas pelo sobrinho de 
Pico, João Francisco, estão em parte fora da nossa cronologia.

383 N.º 3701. Trata-se aqui de uma edição latina de uma obra que, escrita para a educação da filha de Catarina de 
Aragão, rainha de Inglaterra, e a ela dedicada, teve a sua primeira tradução para castelhano com o título Libro 
llamado instrución dela muger christiana. El qual contiene como se ha de criar una virgen hasta casarla. Y despues 
de casada como hade regir su casa: y biuir properamente cõ su marido: y si fuere biuda lo q[ue] es tenida a hazer, 
publicada em Valencia, em 1528, e reeditada em Alcalá, corrigida, em 1529. Marcel Bataillon, op. cit., p. 634, 
nota 39. Sobre a fortuna desta obra de Vives, ibidem, pp.  633-635. Na BNP existem exemplares de várias 
edições castelhanas.

384 N.º 3554, Paris, Benedictus Vernierus/Benedict Vernier (?-15?), 1554. Edição única, pelo que era esta a edi-
ção na livraria ducal.

385 N.º 3726. Constitutiones concilii provincialis Moguntini, sub Reuerendiss...Dn. Sebastiano Archiepiscopo Mogun-
tino...sexta Maii, Anno Domini M.D.XLIX. celebrati. His accessit Institutio ad pietatem christianam, secundum 
doctrinam catholicam, complectens explicationem symboli apostolici, orationis Dominicae, angelicae salutationis, 
decalogi, & septem sacramentorum. Obra publicada em Mogúncia, no mesmo ano de 1549, e em Paris, Oudin 
Petit, 1550, relativa à reunião do concílio provincial de Mogúncia. Qualquer das duas poderia ser a da livraria 
ducal.

386 N.º 3716, descrito como «Manumetu [sic] Ordinis Sancti Francisci».
387 N.º 3715. Encontrámos referência a edições em Veneza em 1513 e 1517; não localizámos qualquer exemplar 

na BNP.
388 N.º 3572, avaliado em 800 rs. A obra teve ampla difusão após a sua morte. Edição princeps, Brixen, 1497. Na 

BNP, com variações de títulos, há sete edições possíveis entre 1507 e 1536.

V. p. 358 (12)
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corona beatissima Mariae de Maurice de Villepreux/Mauritius de Villaprobata 
(†? )389 e martirológios390. 

Havia ainda, como seria expectável, um elevado número de Bíblias. A descri-
ção do inventário não permite infelizmente a identificação de edições, com pou-
cas excepções. É o caso da monumental Biblia trilingue complutense da inicia-
tiva do cardeal Jimenez de Cisneros (†1517)391, bem como uma edição devida a 
Simon de Colines (†1546)/Colineus, em Paris392. Além das que simplesmente 
são descritas como Bíblias – a maioria, aliás – impossibilitando qualquer identi-
ficação, há uma entrada sobre a qual temos dúvidas, podendo tratar-se de uma 
edição do grande impressor francês Sébastien Gryphe/Gryffeus393. 

Procurámos – com alguma dificuldade, é certo – dar conta da riqueza e da 
diversidade da secção de Teologia, a maior da livraria do duque D. Teodósio, 
através da referência a autores e obras de relevância cimeira; mas só a consulta da 
base de dados revela, em toda a extensão, embora não seja possível identificar a 
totalidade das obras, a importância dos livros reunidos neste apartado da livraria 
ducal.

4.2. «Liuros de linguajem de Theologia & comtemplação»

O valor percentual dos livros de Teologia torna-se mais expressivo se lhe somar-
mos essa outra categoria contígua, que inclui 70 de «Teologia e contemplação 
em lingoagem» (n.os 4771-4840) maioritariamente respeitantes à literatura 
espiritual, ascética, de pedagogia religiosa e catequética, com vários nomes que 
surgiram na Teologia a repetir-se, atingindo ambas as categorias 32,78% do total 
dos livros inventariados. Aqui se encontram muitos textos de espiritualidade e 
contemplação, dimensão que tem sido por vezes considerada sem grande expres-
são na cultura religiosa e na espiritualidade em Portugal no século xvi, e que a 
livraria de D. Teodósio desmente de forma claríssima394. Se já no imenso núcleo 

389 N.º 3732. Paris, Jean de Brie e Jean Hongot, 1512, in fol., avaliado em 120 rs. Pensamos que não existe mais 
qualquer edição desta obra, de cujo autor nada apurámos. Daí que seria esta a presente na livraria. Localizá-
mos um único exemplar na BnF, bem como na BNP, cota RES. 1905 V.

390 N.º 3553, descrito simplesmente como «Martirologium romanum».
391 N.º 3766, descrita como «Biblia trelinguis em seis volumes de marqua gramde em pasta foram aualiados em 

sette mil reais». Em Portugal há dois exemplares na BNP (um proveniente do ANTT), um na BPE e outro na 
BPNM, além de alguns exemplares incompletos. Maria Valentina Sul Mendes, «O livro quinhentista…», cit., 
p. 234.

392 N.º 4706, descrita como «Huã Biblia em seis volumes de Colineu diguo em sete voLumes toda dourada que 
esta demtro em hum caixãozinho e he toda dourada e regrada foi aualiada em mil e seicemtos reais».

393 N.º 3788, descrita como «Biblia em dous volumes de marqua grãde de taboas foi aualiada em mil e quinhen-
tos reais por ser de grifo de letra grande».

394 Uma das mais relevantes excepções é José Adriano de Freitas Carvalho, de quem destacamos o imenso levan-
tamento, com a sua equipa, da BCLEPB, e mais recentemente o estudo «Traditions, life experiences and 
orientations in Portuguese mysticism (1515-1630)», in A new companion to Hispanic mysticism, Leiden, 2010, 

V. p. 354 (4)



4.  e st u d o da l I V r a r I a .  s ecçõ e s e I n t e r s ecçõ e s 111

de Teologia se encontram muitos nomes da grande mística europeia medieval 
e moderna, agora estamos perante um conjunto de livros em que essa vertente 
domina, com destaque para as edições castelhanas, mas com um número assina-
lável de edições portuguesas e em castelhano impressas em Portugal. 

Tracemos uma breve panorâmica, iniciando-a com a monumental edi-
ção castelhana da Vita Christi de Ludolfo de Saxónia395, que surge em vários 
exemplares, versões e línguas em várias outras secções do inventário. Encon-
tramos aqui nomes de relevo da espiritualidade quinhentista como Serafino 
da Fermo (†1540) e o Tratado de vida espiritual…, impresso em Coimbra, em 
1551, por ordem do cardeal D. Henrique, de que existiam vários exemplares 
na livraria396. Relevo particular tem o dominicano e autor ascético frei Luís de  
Granada (†1588), que veio para Portugal em 1551, provavelmente em virtude 
da situação delicada em que se encontrava perante a Inquisição espanhola, muito 
atenta aos seus escritos espirituais. Deste muitíssimo difundido autor em todo 
o espaço peninsular397 surgem a Segunda parte del libro llamado guia de pecado-
res…, editada em 1557398, e o Compendio de doutrina cristã, impresso em 1559, 
encomenda da rainha D. Catarina399, de quem chegou a ser confessor, bem como 
o foi também do cardeal D. Henrique400. 

pp. 39-70. António Camões Gouveia, «Dor e Amor em frei Tomé de Jesus», in Estudos em homenagem a João 
Francisco Marques, org. Luís A. de Oliveira Ramos, Jorge Martins Ribeiro e Amélia Polónia, I, Porto, 2001, 
pp. 45-64. Para um período um pouco anterior, v. Saul António Gomes sobre um códice alcobacense da BNP, 
em «”O fogo do teu amor”: orações e meditações de um monge alcobacense em Quatrocentos», Lusitania 
Sacra, 22, 2010, pp. 245-266.

395 N.º 4793, descrito como «Vita Christi Carteiano em quarto [sic] Volumes em castelhano». Vita Christi cartu-
xano romãçado por fray Ambrosio. Avaliado em 1600 rs. IBDMMI, n.os 18 (1.º) e 19 (3.º). No n.º 57 há outros 
dois vols. mas da edição de 1521. O exemplar completo da Biblioteca de D. Manuel II ostenta na folha de 
rosto do 1.º vol.: «Este livro nõ se pode dar fora sob pena descomunhão por que foy da Rainha D. Leonor». 
BDMII-I-XV/XVI, n.º 605, com a indicação de que ostenta o ex-libris do marquês de Angeja (4 vols., ed. 
1502-3) e n.º 606 (só Parte II, ed. 1521).

396 N.º 4774. Tratado de vida espiritual, que enseñan como el hõbre subira del estado del peccado a la cumbre de 
la perfeccion/Impressos por mandado, y com aprobacion del muy alto […] señor don Henrique Cardenal […], 
Coimbra, João da Barreira e João Álvares, 1551. Outros exemplares n.os 4084, 4087e 4815. Existe na BDM, 
BDMII-I-XV/XVI, n.º 501. IBDMMI, n.º 161, com a indicação de que integra, numa única espécie biblio-
gráfica, embora com paginação própria, um tratado de João Tauler (†1361), monge dominicano alemão, 
discípulo do místico mestre Eckhart. BNP: RES. 1676 P., 1773 P., 1917 P., 24331 P. e 2942 P.

397 Sobre a difusão peninsular das obras de frei Luís de Granada, Trevor Dadson, op.  cit., cap.  2, «Las obras 
de Fray Luis de Granada en las bibliotecas particulares españolas», pp. 51-70, onde se considera que «Ver-
daderamente y sobre la base del número de ediciones de sus obras, fray Luis se podrá considerar casi un 
“best-seller” del Siglo de oro en España […]», p. 51.

398 N.º 4809. Neste inventário há ainda o Libro llamado «Guia de Pecadores»…, em 2 vols. V. n.º 4060. BNP,  
RES. 3243 P., F 6346.

399 N.º 4773. Existe na BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.º 232, n.º 264. BNP, F. 6357, Purl 14808. Neste caso é  
seguro ser esta a edição presente na livraria ducal.

400 Conservam-se na BNP 29 edições de obras de sua autoria, e um conjunto de cerca de 70 edições diferentes 
nas quatro bibliotecas consideradas (BNP, BPE, BACL, BGUC). Maria Valentina C. A. Sul Mendes, «O livro 
quinhentista espanhol…», cit., p. 225 e pp. 228-229.
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De frei (futuro S.) João da Cruz (†1591) existia o Dialogo sobre la necessi-
dad y obligacion y provecho de la oracion…, impresso em Lisboa em 1555401, de 
Bernardino de Riberol (†15…?) o Libro contra la ambicion y codicia desordenada 
de aqueste tiempo llamado alabança de la pobreza402, um Tractado de um exercicio 
muy provechoso devoto y contemplativo llamado cruz de Cristo, anónimo, em dois 
exemplares403, a também anónima Preparação espiritual de católicos à santíssima 
comunhão…404 ou o Retraimento del alma a todos los fieles christianos405. 

Não podemos deixar de destacar a Escala espiritual do monge bizantino  
S. João Clímaco (†c. 650), obra com uma fortuna excepcional no Ocidente desde 
a Idade Média406, a Arte para servir a Dios... de frei Alonso de Madrid (†c. 1531),  
encontrando-se outro exemplar na secção de Teologia407. Refiram-se ainda 
o Carro de las donas. Trata de la vida y muerte del hombre christiano, do francis-
cano catalão Francesc Eiximenis (†c. 1409), cuja edição castelhana de 1542, 
certamente a presente na livraria, foi dedicada à rainha D. Catarina408, o Enchi-
ridion o manual de doctrina christiana… de frei Diogo de Ximenes, impresso em  
Lisboa, em 1552409, a Regra e perfeiçam da conversaçam dos monges de Lourenço  
Justiniano (†1455), primeiro patriarca de Veneza, impressa em 1531 em Coimbra, 

401 N.º 4771, Dialogo sobre la necessidad y obligacion y provecho de la oracion y divinos loores vocales y de las obras 
virtuosas y sanctas cerimonias que usan los christianos, mayormente los religiosos, Lisboa, 1555, in 4.º como o 
exemplar da livraria. Edição identificada por Anselmo, n.º 1099, sem indicação de editor. A BNP possui exem-
plares da edição de Salamanca, Juan de Canova, 1555 Cotas: R. 24004 P., RES. 5104 P. e RES. 5105 P.

402 Há uma edição de Sevilha de 1556, in 4.º, como a do inventário, na BNP, cota RES. 947 P.
403 N.º 4821, descrito como «Crus de Christo». Poderá tratar-se da obra citada em texto, que surge sem indica-

ção de autor, Sevilha, Cromberger,1545, BNP, RES. 1752 P., R. 2059 P., ou Tractado llamado cruz de Cristo 
com mais duas obras místicas (RES. 1461 P.), e Cruz de Christo nuevamete corr.y emend., Salamanca, Juan de 
Junta, 1551, RES. 6548 P., 1553, RES. 1459 P. V. ainda n.º 4804 neste inventário.

404 Identificação possível com uma das duas edições, ambas de Coimbra, João da Barreira, 1540, e João da Bar-
reira com João Álvares, 1549, n.os 83 e 130.

405 N.º 4806. Existe na BNP a edição de Valencia, de 1537, com a cota RES. 1438 V., sem indicação de nome de 
autor, embora não saibamos se esta é a edição que existia na livraria.

406 N.º 4818, em edição castelhana. Na BNP existem várias edições fora da nossa cronologia; uma edição de 
Toledo em 1504, um exemplar da edição de Alcalá de Henares, 1553, na BNP e outro na FLUL, RES. 20. A 
edição de Lisboa de 1562, impressa por João Blávio, é dedicada a D. Catarina, com cujo patrocínio poderá ter 
contado. Este escrito espiritual do século vii foi lido, copiado e traduzido para português, a primeira vez no 
século xiv. Dele existem dois códices alcobacenses na BNP.

407 N.º 4810. Na BNP há vários exemplares das edições, todas sevilhanas, de 1529, 1542 e 1549. A edição da 
BACL é de Salamanca, Juan de Junta, 1550. Livros quinhentistas espanhóis da Biblioteca da Academia das 
Ciências de Lisboa, Lisboa,1989, n.º 218. Outro exemplar no n.º 3593.

408 N.º 4836, descrito como «Carro das donas». O título completo é Este devoto livro se llama «Carro de las 
donas». Trata de la vida y muerte del hombre christiano, Valladolid, Juan de Villaquiran, 1542. Avaliado em  
500 rs. BNP: R. 476 A. (pertenceu à Livraria de D. Francisco Manuel) e RES. 4170 V.

409 N.º 4787, Enchiridion o Manual de doctrina christiana […] dividido en cinco partes: en que por via de preguntas y 
respuestas se enseña al christiano todo lo que deue creer, y no creer: dessear, y aborrecer, hazer, y no hazer: saber y no 
saber. Há na BDM, ed. 1552. IBDMMI, n.º162. A BACL possui um exemplar da edição de Antuérpia, Martin 
Nucio, 1554, in 8.º. Livros quinhentistas espanhóis, n.º 504.

V. p. 379 (53)
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no Mosteiro de Santa Cruz410, o Sumario dela vida del primero arçobispo de Gra-
nada don frey Hernãdo de Talavera… de Alonso Henríquez de Madrid (†1559), 
publicado em Évora em 1557 e dedicado ao cardeal-infante D. Henrique411, ou 
ainda os Coloquios matrimoniales de Pedro de Luján (séc. xvi). Segundo o autor, 
de simpatias erasmistas, a obra inspirava-se nos Colloquia de Erasmo, dando 
corpo a um tema muito glosado por humanistas e escritores do século xvi412.

Se há um número razoável de edições feitas em Portugal, várias delas 
em língua castelhana, também alguns autores portugueses ou em português 
estão representados, como sejam o Boosco deleytoso (1515, dedicado à rainha  
D. Leonor413, o Espelho de perfeycam em linguoa portugues, de frei Henrique 
Herp/Hendrik Herp/Henricus Harphius (†c. 1477), franciscano de estrita 
observância, figura maior da Devotio moderna flamenga e da teologia mística.  
A tradução portuguesa, realizada pelos monges de Santa Cruz, desta obra cimeira da 
espiritualidade flamenga, foi impressa «per suas mãos» nos prelos do Mosteiro de 
Santa Cruz de Coimbra em 1533, «anno sexto da reformaçam do dito moesteyro», 
e oferecida a D. João III414 que, na sua estadia em Coimbra em 1550, não quis 
deixar de visitar a «imprensa», a laborar numa das dependências do Mosteiro415.

Entre outros autores surgem ainda Diogo Ortiz de Vilhegas e o muito raro 
Cathecismo pequeno da doutrina e instrução que os christãos hão de crer e obrar 
para conseguir a bem-aventurança, publicado em 1504 e de que hoje se conhecem 
apenas quatro exemplares416, D. Sancho de Noronha (†1569) com duas obras 
distintas417, D. frei Gaspar de Leão (†1576), primeiro arcebispo de Goa e o seu 

410 N.º 4789, Regra e perfeiçam da conversaçam dos monges. O qual livro foi copilado per o reverendo senhor  
Lourenço Iustiniano primeyro patriarcha de Veneza. Tradução do latim da infanta D. Catarina (†1463), filha 
do rei D. Duarte. Há dois exemplares na BDM. V. IBDMMI, n.os 71 e 72, BDMII-I-XV/XVI, n.º 259. BNP:  
RES. 166 A., 167 A., 4240. Anselmo, n.º 593.

411 N.º 4779. Alonso Henríquez de Madrid (†1559), sacerdote, humanista e historiador espanhol. Sumario dela 
vida del primero arçobispo de Granada don frey Hernãdo de Talavera: y de su gliosa [sic] muerte. Em 1528 tra-
duziu o Enchiridion de Erasmo para castelhano. Desta edição eborense, na casa de André de Burgos, existem, 
segundo Anselmo (n.º 389), exemplares nas BNP, BA e BGUC. BNP: RES. 1852 P. e RES. 1853 P. Purl 23154. 
Acrescenta Anselmo que a portada é igual à dos Exercicios de Nicolau Eschio.

412 N.º 4831. Edição princeps de Sevilha, 1550, com várias edições posteriores.
413 N.º 4799. Impresso em Lisboa, por Hermam de Campos, 1515. Existe na BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.º 64.  

Na BNP: RES. 176 A., sem rosto, Purl 15049. Existia, como seria expectável, na livraria de D. Leonor,  
v. Isabel Cepeda, «Os livros da rainha D. Leonor», cit., n.º 31.

414 N.º 4791, in 4.º. Existe na BDM, IBDMMI, n.º 81, BDMII-I-XV/XVI, n.º 191. Na BNP há 3 exemplares:  
RES. 170 V., que consultámos, RES. 317 V e RES. 1470 P., e F. 8027. A mesma obra no n.º 4813, mas o 
formato é in 8.º. Outra obra sua no inventário, a Theologia mystica cum speculativa... (n.º 3672), ed. princeps, 
Colónia, 1538.

415 Augusto Mendes Simões de Castro, Notas acerca da vinda e estada de el-rei D. João 3.º no ano de 1550 e do modo 
como foi recebido pela Universidade, sep. do Boletim Bibliográfico da Biblioteca da Universidade de Coimbra, I,  
n.os 2,3,4 e 6., Coimbra, 1914, p. 21.

416 N.º 4801. Lisboa, Valentim Fernandes e João Pedro de Cremona, 1504. Trata-se da única edição conhecida, 
de que só se encontram referenciados os exemplares das BPMV, BPE, BA e BNP.

417 N.º 4808, Tratado moral de louvores e perigos de alguns estados seculares, Coimbra, Francisco Correia, 1549. 
Existe na BDM, IBDMMI, n.º 150, BDMII-I-XV/XVI n.º 307, e n.º 4786, Tractado da segunda parte do sacra-

V. p. 379 (52)
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raríssimo Compendio espiritual da vida cristã, impresso em Goa, em 1561418, a 
Vida & milagres da gloriosa Raynha Sancta Isabel, impresso em 1560, em dois 
exemplares, ou ainda frei António de Portalegre (†1593), confessor da infanta 
D. Maria, irmã de D. João III, com a Meditaçam da innocentissima morte e paixãm 
de Nosso Senhor…419, bem como dois exemplares do Incitamentum amoris erga 
Deum..., de frei Francisco de Cristo (†1587), natural de Vila Viçosa ou de Veiros, 
eremita de Santo Agostinho em Évora e doutor em Teologia pela Universidade 
de Coimbra420.

Devemos salientar também nesta secção a presença de quatro mulheres 
autoras de fama e fortuna muito desiguais: além da já evocada Santa Brígida 
da Suécia, Angela de Fulginio (†1309), beata e mística da Ordem Terceira de  
S. Francisco421, Christine de Pisan (†c. 1430) e o Espelho de Cristina na sua edição 
de 1518, patrocinada pela rainha D. Leonor, em dois exemplares422, e finalmente 
Joana da Gama (†1589), natural de Viana do Alentejo, com os seus Ditos diversos 
feytos por hûa freyra da Terceyra Regra…, também em dois exemplares, hoje 
considerada como a primeira obra de autoria feminina, em prosa ou em verso, 
publicada em edição impressa em Portugal423. 

Segue-se um quadro com todas as obras de autoria feminina no conjunto 
do inventário.

mento da penitencia que he a confissam, com detestação dos sete pecados mortaes e exortação das virtudes contrarias 
delees, e modo para bem confessar, Lisboa, 1547. BNP, RES. 4185 P., RES. 4716 P.

418 N.º 4822. Inocêncio diz no DBP que «parece ter sido este o primeiro livro, que sahira impresso dos prelos de 
Goa». Na BNP não há indicação de exemplar, a não ser de um microfilme da edição feita em Coimbra, em 
1600.

419 N.º 4785. Impresso em Coimbra, por João da Barreira e João Álvares, em 1548. Existe na BDM. IBDMMI,  
n.º 146, BDMII-I-XV/XVI, n.º 61. Outro exemplar no n.º 4772.

420 N.os 3650 e 4719. A obra foi publicada em Coimbra, por Francisco Correia, em 1550. BL, II, pp. 133-134. 
BNP: RES. 1788 P., RES. 2710 P. e RES. 6420 P.

421 N.º 3546, descrito como «Angola [sic] de Fulginio». Liber qui dicitur Angelae de Fulginio. Na BNP existe a  
1.ª edição de Toledo, em latim, Francisco Ximenez [Hachembach], 1505, cota BNP, RES. 3198 V., in 4.º,  
como a descrita no inventário. A pedido do Cardeal Cisneros, foi feita uma tradução para castelhano, publi-
cada em1510.

422 N.os 4802 e 4829. Existe na BDM, IBDMMI, n.º 50, BDMII-I-XV/XVI, n.º 360.
423 Ditos da Freyra. Ditos Diuersos feytos por hu[m]a freyra da Terceyra Regra nos quaes se cõte[m] sente[n]ças muy 

notaueys & auisos nacessarios [sic]. Desta obra existem exemplares de duas edições distintas: a 1.ª em 1553, 
Évora, André de Burgos, BPE, RES. 189 D. R.; a 2.ª, cujo título descrevemos acima, de que existe exemplar 
na BNP, RES. 2281 P. (entre 1555 e 1557, segundo Anselmo), Purl 23315. Sobre Joana da Gama, v. a breve 
notícia de Barbosa Machado, BL, II, pp. 555. A obra de Joana da Gama foi recentemente estudada e editada 
por Anne Marie Quint, Ditos da freira. Apresentação, notas e fixação de texto por […], Lisboa, CEC da UL 
e IELT-FCSH, 2010. Não podemos asseverar qual das edições existia, em dois exemplares, na livraria ducal; 
poderia, até, tratar-se de um exemplar de cada uma das edições.
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Quadro 7 – OBRAS DE AUTORIA DE MULHERES  
(por ordem cronológica)

Angela de Fulginio (†1309) Liber qui dicitur Angelae de Fulginio

Santa Brígida da Suécia (†1373) Revelationes celestes

Santa Catarina de Siena (†1380) Epistole et orationi della seraphica vergine Santa 
Catharina da Siena

Christine de Pisan (†c. 1430) Espelho de Cristina (2 exemplares)

Margarida de Navarra (†1549) Les marguerites de la Marguerite des Princesses

Joana da Gama (†1589) Ditos diversos feytos por hûa freyra da Terceyra Regra 
(2 exemplares)

[Autora não identificada] Tratado de uma religiosa [descrição do inventário, 
obra manuscrita]

Note-se, no entanto, que os escritos das místicas Elisabeth de Schonau 
(†1165) e Hildegard de Bingen (†1150) também se encontravam na livraria, 
integrados na obra Liber trium virorum et trium spiritualium virginum do francês 
Lefèbvre d’Étaples. O Liber visionum de Elisabeth de Schonau e o Scivias de 
Hildegard de Bingen têm aqui a sua primeira edição impressa424. Uma referência 
particular é devida ao pequeno Tractado de como San Francisco busco y hallo a su 
muy q[ue]rida señora la sancta pobreza…, cuja tradução e primeira publicação, 
em 1529, foi patrocinada pelo duque D. Jaime425, homem que, ao longo da vida, 
manifestou uma espiritualidade marcada pelos ideais franciscanos426, e uma 
proximidade com os rigoristas irmãos da Estrita Observância427, que alcançaram 
durante o século xv um período de consolidação em Portugal, também junto 
da aristocracia e da realeza. Recorde-se que foi sob o ducado de D. Jaime e a 
suas instâncias que, em 1500, foi fundado em Vila Viçosa o Convento de Nossa 
Senhora da Piedade. O duque ordenou mesmo a construção de uma cela para si, 
o chamado «oratório do duque»428.

424 N.º 3734. Jacques Lefèbvre d’Étaples/Jacobus Faber, Stapulensis (†1536/7), teólogo, humanista e tradutor 
francês. Ed. princeps Paris, Henrici Stephan/Estienne, 1513. BNP, RES. 1005 V. 

425 Tractado de como San Francisco busco y hallo a su muy querida señora la sancta pobreza mandado transladar de 
latin en lingoage & emprimir por ele duque de Bragança e de Guimarães, Lisboa, Ioannes Blauio de Colonia, 1555. 
BNP, RES. 86 P. Catálogo dos impressos de tipografia portuguesa do século xvi. A colecção da Biblioteca Nacional, 
introdução, organização e índices por Maria Alzira Proença Simões, Lisboa, 1990, n.º 898, p. 351. A primeira 
edição é de 1529, Lisboa, por Germão Galharde. BCLEP, ed. 1529, n.º 45; e ed. de 1555 n.º 194; Anselmo, 
n.º 303. Não podemos afirmar se era a edição de 1529 ou a de 1555 a figurar na livraria ducal.

426 Sobre aspectos da sua irradiação em Portugal no século xvi, v. José Adriano de Freitas Carvalho, «Achegas 
ao estudo da influência da “Arbor vitae crucifixae” e da “Apocalypsis nova” em Portugal no século xvi», Via 
Spiritus, I, 1994, pp. 55-109.

427 Maria de Lurdes Rosa, «D. Jaime, duque de Bragança: entre a cortina e a vidraça», in O tempo de Vasco da 
Gama, dir. Diogo Ramada Curto, Lisboa, 1998, pp.  319-332. Maria Paula Anastácio Gonçalves, A senhora 
duquesa e o pajem. Um caso de adultério na aristocracia quinhentista, Lisboa, 2013, pp. 41-45.

428 Vitor Gomes Teixeira, op. cit., pp. 237-241, e ainda pp. 295-299.
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De relevar ainda a presença do Speculum historiale de Vincent de Beauvais 
(†1264?), a mais difundida enciclopédia na Idade Média429, bem como uma 
Choronica dos ministros geraes dos Frades Menores, manuscrita, e outra Chronica 
de Sam Framcisco em dous uolumes, podendo esta corresponder à obra de frei 
Marcos de Lisboa430, «o primeiro projecto de uma crónica geral franciscana»431, 
que alcançou notável difusão europeia. Destaque ainda para Santo Agostinho, e 
para um número assinalável de sermonários, como os muito difundidos Sermo-
nes «Dorme secure» do franciscano Johannes de Verdena/Johan von Werden 
(†1437), obra que alcançou mais de 32 edições entre 1476 e 1501432, ou uma 
obra descrita como Regra de rezar romano433. Uma última nota sobre a secção 
para sublinhar que, como é visível por esta breve amostragem, também no que 
diz respeito à literatura espiritual são inequívocas uma intensa circulação e inte-
racção peninsulares.

4.3. «Liuros de Canones» 

Podemos também aqui evocar, em articulação estreita, essa outra dimensão nor-
mativa que é a do Direito Canónico, de que encontramos 81 obras na livraria de 
D. Teodósio (n.os 3900-3939 e 5021-5060). Destas, 41 obras (n.os 5021-5060), 
foram adquiridas após o segundo casamento do duque com D. Beatriz de Len-
castre, em 1559434. 

Como sucede nas outras secções, também neste caso estamos perante uma 
selecção de autores e de obras cimeiras do Direito, na sua componente de Direito 
Eclesiástico. Relevemos apenas alguns desses autores e obras, como as Decretales 

429 N.º 3789. Existem dois manuscritos do Speculum na BNP: 1301-F 1987 e 1376-F 650 (pertenceu a frei 
Manuel do Cenáculo). II e IV Partes, Argentinae, Johannes Mentelin, 1473. BPE, Cat. N.º 532, Inc. 385-6.

430 N.º 4839. Referem-se dois volumes, pelo que pode tratar-se das Chronicas da Ordem dos Frades Menores…, 
cuja primeira parte foi editada em 1557, a segunda em 1562, ambas em Lisboa; a terceira parte, já fora do 
nosso arco cronológico, foi impressa em Salamanca, em 1570.

431 José Adriano de Freitas Carvalho, «Para a história de um texto e de uma fonte das Crónicas de frei Marcos de 
Lisboa: o Floreto – ou os “Floretos”? – de S. Francisco», in Fr. Marcos de Lisboa: cronista franciscano e bispo do 
Porto, Porto, 2002, p. 9.

432 N.º 3739. A BNP tem sete edições incunabulares dos Sermones «dorme secure», uma de 1514, cota RES. 3407 P.  
e uma de1538, cota R. 6370 P., ambas de Paris e in 8.º, como o exemplar descrito no inventário. 

433 N.º 4816, que deverá corresponder à obra Cerimonial da missa rezada segundo costume romão: e se guarda na 
capella do rey de Portugal Dom Ioã Terceyro deste nome …, Lisboa, Germão Galharde.

434 De acordo com Nuno Espinosa Gomes da Silva, a divisão entre leis e cânones é incorrecta ou mesmo errada, 
uma vez que ambas se inserem na categoria de Direito (civil e eclesiástico). Seguimos, no entanto, como 
dissemos, as secções do inventário. Para uma visão de conjunto, procederemos em alguns quadros e gráficos 
à respectiva junção.
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do papa Gregório IX435, o Decretum de Graciano436, o Sexto e Clementinas437, a 
Summa Silvestrina438, o Inventarium librorum in utroque jure439, as Super decre-
tales de Antonio de Butreo440, os Consilia de Pietro d’Ancarano441, os Novella de 
Giovanni d’Andrea442. Presentes estão ainda nomes como Henricus de Segusio  
(†c. 1271), cardeal Hostiensis, o mais importante canonista do século xiii,  
Luca da Penne (†1390), jurista napolitano, um dos mais destacados comenta-
dores do Direito Romano443, Francheschino Corti (†1533)444 e o Tractatus feu-
dalis, Bartolomeu Cipolla(†1475) e os Consilia criminalia445, Guillaume Benoit 
(†1514) e a Repetitio, exaustivo tratado sobre testamentos, heranças e sucessão 
nos Direito Romano e Canónico446. É ainda de destacar a obra Flosculus sacra-
mentorum… de Pedro Fernández de Villegas (†1536), humanista e eclesiástico, 
que traduziu e glosou o Inferno de Dante, e publicou, em 1515, a primeira edição 
do grande poeta em castelhano. O Flosculus sacramentorum… veio a ser proibido 
pela Inquisição447.

435 N.º 3900. Papa Gregório IX (1227-1241), Epistolas decretales, ou Grandes decretais, compiladas em 1234. 
Decretal é o nome dado no Direito canónico às cartas papais que formulavam decisões na lei eclesiástica. 
Não temos elementos para apurar qual a edição presente na livraria.

436 N.º 3901, Franciscus Gratianus (†c. 1160), monge jurista e professor de Teologia, um dos autores cimeiros do 
Direito Canónico. O Decretum Gratiani é uma colecção de cerca de 3800 textos que recolhem e sistematizam 
o Direito canónico anterior.

437 Obras que fazem parte das quatro menores compilações dos Decretais papais (Bluteau). Esta soma respeita às 
obras dos n.os 3900, 3901 e 3902. V. ainda n.º 3969. Não apurámos qual a edição presente na livraria.

438 N.º 3907, da autoria de Silvester Prierias Dominicana/Silvestre Mazzolini (†1523), uma das últimas e mais 
renomadas e difundidas sumas de Direito canónico. Ed. princeps, 2 vols., Lyon, 1.º de 1520, 2.º de 1524. 
Edições de 1520, 1524, 1528 (RES. 3912 V.), 1542, 1545, 1546, 1549, 1551 e 1552 na BNP. 

439 N.º 3921, editado em 1552, uma das primeiras obras europeias bibliográficas de referência sobre Direito civil 
e canónico, da autoria do jurista italiano Giovanni Nevizzano (†1540).

440 N.º 3936, Antonius de Butreo/Budrio (†1408), jurista canonista, compôs inúmeros comentários às Epistolas 
decretales do papa Gregório IX, reunidos em cinco volumes, presentes na livraria ducal e avaliados em 1200 
rs. Outro exemplar da obra no n.º 3927, avaliado em 1600 rs.

441 N.º 3932, Pietro d’Ancarano/Ancharano (†1416), prestigiado jurista italiano e comentador de Direito civil 
e canónico. Ed. princeps de 1490; há pelo menos seis edições no século xvi, sendo uma autoridade ainda no 
século xvii. V. também n.os 5054 e 5130.

442 N.º 3935, Novella sive commentarius in decretalis epistolas Gregorii IX em 4 vols., de Johannes Andreae/ 
/Giovanni d’Andrea, (†c. 1348), um dos maiores canonistas medievais, lente de Direito canónico em Pádua, 
Pisa e Bolonha.

443 N.º 3929, Super tertium librum codicis. Agradecemos a Nuno Espinosa Gomes da Silva a identificação da obra.
444 N.º 3934, Franciscus Curtius/Francheschino Corti, sobrinho do jurisconsulto homónimo (†1495), jurista 

e professor de Direito. Ed. princeps Veneza, Gregorius de Gregoriis, 1507, a que se seguiram várias outras ao 
longo do século: 1509, 1534, 1547.

445 N.º 5021, «Concilia Sepuli». Trata-se de Bartolomeu Cipolla/Bartholomaei Caepollae, professor na Univer-
sidade de Pádua, diplomata e um dos maiores juristas italianos do século xv. A obra em causa é sobre Direito 
criminal. A edição princeps é de 1503, seguindo-se muitas outras até ao século xvii.

446 N.º 5030, Guilielmi Benedicti/Guillaume Benoit, professor de leis na Universidade de Cahors.
447 N.º 5041. Flosculus sacramentorum /editis a Petro Fernandi de Villegas archidiacono ecclesie Burgensis. In quo 

quicquid ex sacramentis scire clericum opportet brevissime continentur. A BNP possui exemplar da edição de 
1572, digitalizada. Anselmo, n.º 722. A edição presente na livraria ducal teria de ser anterior. A ed. princeps é 
de c. 1499. 

V. p. 357 (10)

V. p. 358 (11)
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Não podiam ainda faltar nomes cimeiros do Direito Canónico medieval 
como Baldus de Ubaldis (†1400), grande jurista medieval, professor em Pisa, 
Perugia e Pádua, discípulo de Bártolo da Sassoferrato e irmão de Angelo de 
Ubaldis, com os seus importantíssimos comentários sobre as compilações de 
epístolas decretais pontifícias448, autor que reencontraremos, tal como outros, 
também na secção de Leis. Como afirma Martim de Albuquerque, este autor 
teve uma importância profunda e prolongada nos quadros da história jurídica 
e na história do Direito português desde o século xiv449. Presente está também 
Giovanni da Imola/Johannes de Imola (†1436), professor de Direito nas uni-
versidades de Ferrara, Pádua e Bolonha e os Commentarii super pandectas, et 
super decretalis450, bem como Andrea Barbatia/Barbazza (†1479), jurisconsulto 
e canonista italiano, professor na Universidade de Pádua, com os monumentais 
seis volumes dos Super decretalia451.

Referência ainda para os coevos e muito representados Diego de 
Covarrubias (†1577), humanista, jurista e canonista, professor na Universidade 
de Salamanca452, Martin de Azpilcueta Navarro (†1586), prestigiado jurista, 
canonista e lente na Universidade de Coimbra com várias obras, como o In 
decretis pontificum453 e o Manual de confessores e penitentes (1552)454, Bartolomeu 
Filipe (†1590) e a Repetitio in canone, publicada em 1539455, as Constituições do 
bispado de Évora, impressas em Évora por André de Burgos em 1558456, ou o 

448 N.º 5056, Super decretalia. Outra obra do mesmo autor no n.º 5050.
449 Martim de Albuquerque, «Bártolo e bartolismo na história do Direito Português», in Estudos de cultura por-

tuguesa, I, Lisboa, 1983, pp. 35-123.
450 N.º 5042. Identificação proposta por Nuno Espinosa Gomes da Silva. As Decretais, ou Grandes decretais 

(papais) são uma das três partes em que se divide o Direito Canónico. Não identificámos a edição presente 
na livraria, pois o autor tem várias obras sobre várias partes das Decretais. No n.º 5043, outra obra do mesmo 
descrita como «Imolas sobre as clementinas», mas não é possível averiguar a edição que estava na livraria. 
Uma outra obra do mesmo autor, não identificável, no n.º 5084.

451 N.º 3928, descrito como «seis volumes em todo o Direito Canonico». Avaliado em 2 500 rs. Agradecemos a 
Nuno Espinosa Gomes da Silva a identificação desta obra.

452 N.os 5022, 5025, 5034, autor presente ainda na secção de Leis.
453 N.º 3913, Martini ab Azpilcueta iurisconsulti Nauarri et Conimbricensis in decretis pontificum […] Conimbri-

censis axiomata quae versa pagella docet discutientes: cum copioso indice. BNP: ed. Coimbra, João da Barreira 
e João Álvares, 1543, exemplar que pertenceu ao Convento de Scala Coeli, Évora. Anselmo, n.º 242. BNP: 
RES. 1122 A.; há ainda um outro exemplar da mesma edição, RES. 11231 V., que consultámos. V. BDM, 
BDMII-I-XV/XVI, n.º 39, cota BDMII 130. Existem na BNP 24 edições deste autor, publicadas entre 1542 e 
1592, em Coimbra, Évora e Lisboa, 11 em castelhano, 9 em latim e 4 em português, v. Maria Valentina C. A. 
Sul Mendes, «O livro quinhentista espanhol…», cit., p. 226. 

454 N.º 3922. Existem dois exemplares na BDM. V. IBDMMI, n.º 165, ed. 1552 e n.os 235 e 236, da edição de 
1560. Na livraria surgem três exemplares do Manual, obra que teve várias edições impressas.

455 N.º 3915, Bartolomeu Filipe, bacharel em Cânones por Salamanca e doutor em Direito pontifício pela 
Universidade de Coimbra, Repetitio in canone scidite corda vestra de penitentia distinctione prima, Lisboa, Luís 
Rodrigues, 1539, in 4.º. BDM, IBDMMI, n.º 107. Existe na BNP, cota RES. 4077 P., e Purl 14280, e nos RES. 
da FLUL.

456 N.º 3918. Existem exemplares de quatro edições desta obra na BDM, IBDMMI, n.os 223 (1558), 292 e 293 
(1565); BDMII-I-XV/XVI, n.º 156 (ed. Évora, André de Burgos, 1558) e n.º 157, Lisboa, Germão Galharde, 



4.  e st u d o da l I V r a r I a .  s ecçõ e s e I n t e r s ecçõ e s 119

hoje raríssimo Liuro das constituiçoens e costumes q[ue] se guardã em os moesteyros 
da Cõgregacam de Sancta Cruz de Coimbra […]457. 

De Johannes Trithemius (†1516), abade de Spannheim, surge o Catalogus 
scriptorum ecclesiasticorum. Trata-se de um Index dos autores cristãos latinos, 
por ordem alfabética, contemplando cada entrada breves dados biográficos e 
lista de obras. É por muitos considerado a primeira obra de teor bibliográfico 
impressa458. De Giovanni Nevizzano (†1540), jurista italiano, está presente uma 
outra obra de cariz bibliográfico, desta vez directamente respeitante ao Direito: o 
Inventarium librorum in utroque jure, uma das primeiras obras de referência sobre 
Direito Civil e Canónico, publicada em 1552. É também nesta secção que se 
encontra uma obra que, como várias outras, hoje não classificaríamos na mesma: 
falamos da Summi templi toledani Descriptio de Blaz Ortiz (†1552), humanista e 
canonista, impressa em Toledo, em 1549, primeiro «guia» histórico e arquitec-
tónico da catedral de Toledo, escrita a pedido de Filipe, príncipe das Astúrias459. 

Não podemos deixar de registar a muito provável presença do Malleus male-
ficarum, obra de Heinrich Kraemer (†1505) e Jacob Sprenger (†1495), monges 
dominicanos e inquisidores, o mais importante tratado de demonologia e o mais 
exaustivo manual de perseguição da feitiçaria da Época Moderna. Tornam-se 
óbvias as razões da presença desta obra entre os livros de Direito Canónico, 
como geralmente sucedia. O Martelo das feiticeiras era um verdadeiro manual 
de «diagnóstico», dividido em três partes: na 1.ª ensinava os juízes a reconhe-
cerem as bruxas nos seus múltiplos disfarces e atitudes; na 2.ª expunham-se os 
malefícios da feitiçaria, classificando-os e explicando-os; na 3.ª sistematizavam-
-se as acções legais contra as bruxas, mostrando como inquiri-las e condená-las. 
Publicado na Alemanha entre 1485 e 1487, o Malleus teve um impacto imenso 
por toda a Europa, com 13 publicações impressas entre a edição princeps e 1520, 
e condicionou a perseguição da feitiçaria – inventando-a? – durante 200 anos, 
embora viesse a ser colocado no Index dos livros proibidos e, ao contrário de 
uma convicção generalizada, nunca tivesse obtido aprovação da Igreja460.

1534, adquirido.
457 N.º 3908. Impresso em Coimbra, no Mosteiro de Santa Cruz. A edição princeps é de 1532, único exemplar 

conhecido na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (Anselmo, n.º 444); ed.1544, BGUC VT-18-8-66 1558 
(in 4.º) BGUC cota R-12-7. Anselmo assinala várias edições (n.os 456, 457, 459, 460). BNP: microfilmes das 
edições de 1532 e 1536 (Rio de Janeiro). Não podemos confirmar a edição presente na livraria ducal.

458 N.º 3912. Ed. princeps 1494.
459 N.º 3919. Impressa em Toledo, por Juan Ayala, em 1549, in 8.º, como também indica a entrada no inventário 

e única edição latina conhecida, pelo que é seguro afirmar que era a existente na livraria. Só posteriormente 
foi traduzida para castelhano.

460 N.º 3906, descrito como «Maelius magnificarum», 1.ª edição, em 1486. Avaliado em 200 rs. Localizámos 
apenas uma edição desta obra na BPNM, de 1656, portanto fora do nosso arco cronológico, em três volumes, 
com a compilação de obras sobre demonologia de outros autores, expurgada, sendo que no 2.º tomo se encon-
tra, entre outras obras, o texto do Malleus. Pela sua importância, indicamos o título completo deste tomo: 
Mallevs maleficarvm, maleficas et earvm haeresim frâmea conterens, ex variis avctoribus compilatvs, & in quatuor 
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No seu conjunto, trata-se de uma secção em que é patente, sem surpresa, a 
supremacia do Direito Canónico de autores italianos. É também a secção em 
que encontramos, em conjunto com a de Teologia, as avaliações monetárias 
mais altas e diferenciadas, com um número substancial de entradas acima dos 
1000 reais. Sendo que, como já referimos, é errada a divisão entre Cânones 
e Leis, fizemos esta referência à secção tal como surge no inventário, mas o  
Gráfico 7 junta ambos os apartados, dando conta de forma mais precisa da 
importância do conjunto das grandes obras da cultura jurídica, civil e eclesiás-
tica, na biblioteca do duque de Bragança. 

4.4. «Historiadores em latym» 

A segunda maior secção é, de forma também destacada embora longe dos núme-
ros relativos à Teologia, a dos Historiadores em latim, com 130 entradas (8,25%); 
se adicionarmos as 74 entradas relativas aos «Estoriadores em lingoagem», que 
analisaremos a seguir, embora não seja esta a sua inserção na sequência do inven-
tário, as obras de História ascendem a 204, correspondendo a 12,96% do total.  
E existe ainda um número substancial de crónicas, quer em latim quer em vulgar, 
noutras secções, o que faz subir esta dimensão quantitativa. 

O lugar da História na livraria ducal estava, sob o ponto de vista ideológico, 
em consonância com um dos traços mais permanentes da cultura nobiliárquica 
desde a Idade Média, e renovada no Renascimento: uma declarada predilecção 
pela memória e pelo exemplo «verdadeiro» veiculado pelas crónicas, que deve-
ria ser privilegiado pelos príncipes. Na dedicatória a Filipe das Astúrias, oferecen-
do-lhe a tradução castelhana das obras de Xenofonte, em 1552, Diego Gracián 
rematava: «de la qual [historia] assi como de oraculo se pueden tomar los auisos 
necessarios para la gouernacion: pues la historia sola contiene la memoria de los 
buenos hechos, dichos, y consejos: y amonesta a los principes lo que deuen de 
hazer mas que ningunas otras pinturas, o imagines de los antepassados»461. 

Na Antiguidade a biografia mantinha uma estreita relação com a História, 
embora não de forma absoluta. Nas palavras que antecediam a vida de Alexan-
dre, Plutarco escrevia e fundamentava o seu desígnio: «escrevemos vidas, e não 

tomos iustè distributus […], Lyon, Claudii Bourgeat, 1659, BPNM. cota 2-76-7-12/13, que consultámos.  
O inventário dos livros de um alto inquisidor espanhol, Francisco Vaca (†1560), incluído no seu testamento de 
1557, é esmagadoramente constituído por obras de carácter jurídico. Dele não consta o Malleus, mas uma obra 
descrita como «Angelo de malefiçis pequeño y viejo tres reales», v. Anastasio Rojo Veja, «1560. Testamento, 
inventario y biblioteca del Inquisidor Francisco Vaca, abogado de brujas», e Humanista 26, 2014, pp. 206- 
-208 para a transcrição dos conteúdos da livraria. Disponível em: <http://www.ehumanista.ucsb.edu/>.

461 Diego Gracián, «Al serenissimo, muy alto y muy poderoso señor don Philippe principe de España etc. nues-
tro señor, el secretario Diego Gracian su criado». Las obras de Xenophon trasladadas de griego en castellano…, 
Salamanca, 1552. Consultámos o exemplar da BNP, RES. 563 V.
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história»462. A partir de Tucídides (†395 a.C.)463 – redescoberto pelo Huma-
nismo do Quattrocento, traduzido do grego, editado e oferecido por Lorenzo 
Valla ao papa Nicolau V (†1457)464 – a História passara a reivindicar a possibi-
lidade de escrever um discurso verdadeiro, ou considerado verdadeiro, sobre o 
passado. Os historiadores/biógrafos, por seu turno, empenhavam-se sobretudo 
em construir narrativas sobre personagens reais no seu contexto histórico, mas 
que transmitissem lições de vida. Desta forma, as biografias antigas cruzavam-se 
e interligavam-se com a História, mas fundando-se de forma central na afirma-
ção de Cícero no De oratore: «a História, mestre da vida465». O passado deveria 
projectar-se no futuro, fornecendo exemplos positivos e negativos de acção e 
conduta que deveriam ser imitados, emulados ou, pelo contrário, refutados 
pelos homens do presente. Numa formulação igualmente célebre, Plutarco 
explicava os motivos pelos quais concebera, coligira e apresentara as vidas dos 
grandes homens gregos e romanos: «aconteceu-me ter iniciado a composição 
destas biografias por instigação de outros, mas, se continuo essa tarefa, faço-o 
já no meu próprio interesse; é como se a história [dos grandes homens] fosse 
um espelho onde procuro, de alguma forma, ordenar e conformar a minha vida 
à imagem das suas virtudes»466. Não é difícil entender, nesta outra afirmação 
de Plutarco, o sentido moral e formativo conferido à imagem especular por si 
escolhida: a História, era, verdadeiramente, magistra vitae.

Assumindo embora formulações diferentes, esta noção da História foi um 
dos legados intelectuais mais marcantes do conhecimento do passado e do papel 
e funções da História, quer no que respeita à cultura medieval quer à cultura do 
Renascimento. A História tinha no seu âmago uma função didáctica e moral, 
pois um dos aspectos fundamentais da sua lição eram as memórias exemplares, 
e o seu efeito normativo – o que não excluía, pelo contrário, a evocação das 
acções de tiranos e maus príncipes. Ou seja, o exemplum fazia parte integrante 

462 «Scrivendo in questo libro la vita del re Alessandro e di Cesare che ruppe Pompeo, per lo numero infinito 
de’lor gran fatti che mi sovvengono, non faremo altro proemio, che pregare i lettori, se per aventura raccon-
tiamo non tutti i fatti, nè ciascuno diligentemente de’ pui famosi, ma ne recidiamo che la maggior parte, che 
non si biasimino, perchè scriviamo vite e non istoria […]». Le Vite parallele di Plutarco, ed. Francesco Cerroti 
e Giuseppe Cugnoni, IV, Florença, 1863, pp. 208-209.

463 A entrada n.º 4349 é relativa a um volume que integra os historiadores gregos Heródoto, Tucídides e Diodoro 
Sículo.

464 Na realidade, foi este Papa bibliófilo e fundador da Biblioteca Vaticana quem subsidiou esta, como muitas 
outras traduções e edições dos clássicos. V. Anthony Grafton, Commerce with the classics. Ancient books and 
Renaissance readers, Michigan, 1997, pp. 11-12. Ainda segundo Grafton, Coluccio Salutati (†1406) conheceu 
o I livro da obra de Sículo, especialmente traduzida por Leonardo Bruni (†1444) para as suas pesquisas mito-
lógicas, mas não chegou a ter acesso à obra de Tucídides. Existe uma edição conjunta de Heródoto, Tucídides 
e Diodoro Sículo no inventário da livraria, n.º 4349. 

465 Cícero, De oratore, II, 36.
466 Passo traduzido e citado por Delfim Leão, «Introdução» a Plutarco, Vidas Paralelas. Sólon e Publícola, tradução 

do grego, introdução e notas de Delfim Leão e José Luís Lopes Brandão, Coimbra, 2012, p. 13.
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da História e do seu poder actuante, fosse para exaltar modelos a seguir e a emu-
lar, fosse para evidenciar tiranias, maus costumes e vícios de governantes, que 
o bom príncipe, o bom militar e o bom governante deveriam conhecer para os 
evitar. A própria tradição de recolha de ditos, adágios, sentenças e apotegmas 
que, oriunda da retórica antiga, fora cultivada na época medieval e se manteve 
viva no Renascimento, exprimia igualmente essa dimensão de exemplaridade, 
fazendo confinar as antigas colecções dos chreiai com o género biográfico, com 
uma correlata expressão nos fundos antigos das bibliotecas467. 

Sendo possível evocar abundantes exemplos a este propósito, chamamos 
dois deles aqui, por os considerarmos, embora de formas bem diferentes, 
expressivos deste poder da História. O curto e singelo «prollego» da Crónica do 
condestabre, editada em 1526 com o patrocínio de D. Jaime de Bragança, consta-
tava: «antigamente foy custume fazerê memoria das cousas que se faziam: assy 
erradas como dos valentes & nobres feitos: dos erros porq[ue] se delles soubessê 
guardar. E dos valentes & nobres feytos aos boõs fezessem cobiça auer peras 
[sic] semelhãtes cousas fazerem […]»468. Em 1560, o pintor Hubert Goltzius 
(†1583) publicava em Antuérpia uma obra monumental dedicada a Filipe II, 
Los vivos retratos de todos los emperadores desde Iulio Cesar hasta el emperador Car-
los V y Don Fernando su hermano…. Pela convergência do poder do verbo e da 
lição da História, mas também através da «presentificação» dos grandes impe-
radores desde a Antiguidade através dos retratos recolhidos em moedas e outros 
suportes, e apresentados como as suas verdadeiras efígies, tratava-se de solenizar 
o papel da História, do passado e do exemplo dos grandes imperadores do pas-
sado, unindo, num tempo contínuo, a Antiguidade ao presente. Cada retrato de 
cada imperador, ocupando uma página inteira em formato redondo, como se de 
uma medalha/moeda se tratasse, surgia encimado por uma sentença/emblema, 
e por baixo com uma breve indicação cronológica do seu reinado. No verso da 
página anterior, constava uma breve biografia de cada governante469.

467 «Deste modo não será de estranhar que no fundo antigo das bibliotecas nacionais se encontre um número 
elevado de espécies dessa natureza, “excerpta, polyanteae, syluae, flores elegantiae, cornucopiae, margaritae”, 
colectâneas de “sententiae, adagia, loci ou chriae”». Belmiro Pereira, «Entre literatura e história: a chria na 
pedagogia retórica», Literatura e História. Actas do Colóquio Internacional, Porto, 2004, p. 66.

468 Coronica do condestabre de Purtugal Nuno Aluarez Pereyra, principiador da casa q[ue] agora he do duque de 
Bragãça sem mudar da antiguidade de suas palavras nem stillo. E deste condestabre procedem agora o emperador 
em todolos Reynos de xppaos de Europa ou os reys ou as raynhas deles ou ambos, Lisboa, Germão Galharde, 1526, 
fol. II. Consultámos o exemplar em pergaminho da BNP com a cota RES. 26 A.

469 O título completo é programático, pelo que o descrevemos: Los vivos retratos de todos los Emperadores, desde 
Iulio Cesar hasta el Emperador Carlos V y Don Fernando su hermano: sacados de las mas antíguas monedas, no 
como fueron sacadas por otros, sino pintadas muy fiel y verdadeiramente, y las vidas y hechos, costumbres, virtudes, 
y vícios, pintados com sus colores, y puestos por historia, Anvers, 1560. BNP, RES. 234 A., que consultámos. Um 
outro exemplar RES. 318 A. 
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Podemos, pois, compreender o valor atribuído à História pela cultura euro-
peia e, no seu interior, pela cultura nobiliárquica, que evidenciava uma declarada 
predilecção pela memória e pelo exemplo veiculado pela cronística, pelas vidas 
dos grandes homens, dos grandes feitos, dos episódios mais marcantes no contí-
nuo fluir do tempo. Como a generalidade dos seus pares, o humanista Guillaume 
Budé considerava que a História era essencial ao sucesso político: «a prudência 
– escreveu – “deriva sobretudo da experiência e da observação dos exemplos do 
passado registados pela História”»470. 

Nadine Kuperty-Tsur observa como o conhecimento progressivo dos grandes 
heróis da Antiguidade representava uma alternativa laica aos relatos de heroísmo 
cristão e salvífico das vidas de santos e das hagiografias que, continuando a ser de 
leitura muito difundida, encontravam agora «concorrência»471. A instrução do 
futuro monarca ou do jovem nobre integrava uma dimensão lúdica e recreativa, 
em que se incluíam a caça, a péla, alguns jogos como o xadrez; mas, considerava 
o teólogo Francisco de Monçon, muito mais proveitosa era a leitura de livros de 
histórias verdadeiras ou crónicas de reis antigos, já que essa leitura proporcionava 
o duplo proveito do entretenimento e da lição exemplar, em oposição à literatura 
novelesca e à poesia472. Nas virtudes e na excelência normativa e moralizadora 
das histórias de reis e heróis verdadeiros radicava a hostilidade de humanistas, 
moralistas e pedagogos ao universo ficcional dos romances de cavalaria. Ainda 
no século xvii esta representação da História como matéria exemplar mantinha-
-se enraizada: «e entrado [o príncipe] em idade perfecta tivesse por passatêpo 
ler ou ouvir livros não de fabulas nem versos, senão historias verdadeiras em 
especial as de seus anteçessores e andar muy visto nellas por que alli achara o 
bom pera imitar, e o de que deve fugir, as chorónicas dos reinos seus vizinhos, e 
as dos inimigos tãbem fazem muito proveito [...]»473. 

A superioridade das crónicas residia no facto de se considerar que estas 
transmitiam factos realmente acontecidos, merecedores de memória e polariza-
dores do exemplo, enquanto os livros de cavalaria traziam a decepção, a ilusão 
e o engano. Gracián, tradutor dos Moralia, estabelecia o confronto entre «[...] 
estos libros fingidos de cauallerias y patrañas fingidas[...]», e o exemplo não só 
verosímil, mas verdadeiro, das histórias veiculadas por Plutarco. No fim de uma 

470 Cit. por Robert J. Knecht, The French Renaissance court, cit., p. 203.
471 «Par le biais de la traduction, les nobles découvrent des textes susceptibles de leur servir de modèles et qui 

connaissent un immense succès à la Renaissance. D’une certaine façon, les images des héros grecs ou des 
généraux romains, libres et dignes, proposent une alternative à la conception chrétienne de l’homme, pécheur 
dès sa naissance et infiniment misérable devant Dieu. Aux récits des sacrifices et des souffrances salvatrices des 
hagiographies médiévales, sont préférés les “Vies parallèles” de Plutarque, la “ Vie des empereurs” de Suétone, 
les Histoires de Tacite, les Commentaires de César […]». «Le moi, sujet de l’Histoire», in Nouvelle Revue du 
Seizième Siècle, 19-1, 2001, pp. 67-68.

472 Ana Isabel Buescu, Imagens do príncipe…, cit., p. 127. 
473 BA, cod. 51-I-72, Doze lembrãças do anonymo pera ElRey nosso Sñor [1.ª metade do século xvii], fol. 16v.
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longa diatribe (f. 8-9), Gracián concluía, dirigindo-se ao imperador Carlos V, a 
quem dedicava a obra: «assi que en lugar de Tristanes/Reynaldos florisandos/ 
primaleones Palmerines y Duardos y otros cien mil tales que hinchen los pape-
les de mentiras donde muchas personas muy amenudo gastan sus buenas horas 
por medio desta traslacion tomaran vn passatiempo no menos prouechoso que 
deleytable y honesto los que quisieren gozarlo en conoscer quiê fueron Empera-
dores/Reyes/Principes/y efforçados capitanes y otros varones y mugeres illus-
tres dignos de memoria [...]»474. 

Esta atitude tornou-se um lugar-comum da literatura moral e religiosa no 
século xvi e, ultrapassando essa esfera, culminaria, no âmbito da ficção cervan-
tina, na loucura do Quijote475. Como observa Bataillon, é possível encontrar, 
de Vives a Cervantes, uma série quase ininterrupta de declarações hostis à lite-
ratura de cavalaria, tanto em livros religiosos como profanos, frequentemente 
em confronto com os livros considerados proveitosos, entre os quais a «vera» 
História476. Não deixa de ser curioso verificar que na livraria de D. Teodósio 
encontramos muita literatura de ficção e de entretenimento de vário teor, mas 
não muitos livros de cavalaria, nem mesmo o clássico Amadis de Gaula (1508), 
cuja leitura, de tão grande predilecção de reis e senhores no século xvi, relançou 
nas cortes régias e aristocráticas a «moda» do romance cavaleiresco à maneira 
medieval477.

Na confluência do valor exemplar da História e da revivescência da cultura 
clássica no Renascimento, a secção dos Historiadores em latim incluía um grande 
número de historiadores da Antiguidade greco-latina, cuja difusão europeia foi 
potenciada pela tipografia humanista. César, Tito Lívio, Salústio, Quinto Cúrsio 
e Suetónio contam-se entre os historiadores então mais difundidos, com um 
grande número de edições, entre meados do século xv e finais do século xvii. 
Para o período considerado478, Peter Burke contabiliza 155 edições de Suetónio, 
160 de Tito Lívio, 179 de Quinto-Cúrsio ou 282 do Catilina de Salústio. 

474 Edição consultada: Morales de Plutarco traduzidos de lengua griega en castellana, Alcalá de Henares, 1548, Pro-
logo, fol. 9.

475 Americo Castro, El pensamiento de Cervantes, Barcelona/Madrid, 1972, pp. 60-61.
476 Marcel Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, Mexico-Madrid-Buenos 

Aires, 1979 (1.ª edição francesa, 1937), pp. 622-623. 
477 Rosário Santana Paixão, Aventura e identidade. História fingida das origens e fundação de Portugal: «Crónica do 

imperador Clarimundo», um livro de cavalarias do quinhentismo peninsular, dissert. de doutoramento apresen-
tada à FCSH-UNL, 1996; Isabel Almeida, Livros portugueses de cavalarias, do Renascimento ao Maneirismo, 
dissert. de doutoramento apresentada à FLUL, 1998; ponto de situação em Aurelio Vargas Díaz-Toledo,  
«Os livros de cavalarias renascentistas nas histórias da literatura portuguesa». Península. Revista de Estudos 
Ibéricos, 3, 2006, pp. 233-247.

478 No que apelida de «pequena contribuição para o estudo da difusão ou da “recepção” dos historiadores clás-
sicos», v. Peter Burke, «Da popularidade dos historiadores antigos, 1450-1700», in O mundo como teatro. 
Estudos de Antropologia Histórica, Lisboa, 1992, p. 171.
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Gráfico 9 – EDIÇÕES DE HISTORIADORES ANTIGOS – 1450-1700  
(segundo Peter Burke)
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A livraria do duque D. Teodósio traduzia, pois, esta importância central da 
História antiga e este «fervilhar» na sua circulação editorial. Desde logo, o caso 
de Tito Lívio (†17), de cuja obra Ab urbe condita encontramos, apenas nesta 
secção, duas entradas, além de uma edição conjunta com Justino, historiador 
romano (séc. ii-iii)479. Plutarco é outro dos nomes representados, através das 
Vitae parallelae, obra que conheceu grande fortuna a partir do Renascimento480. 
Foi o movimento humanista do Quattrocento que iniciou o processo de 
restituição da sua obra481, designadamente dos Moralia e das Vitae parallelae, esta 
última constituída por uma série de biografias de príncipes e homens ilustres 
da Antiguidade em que se contam Péricles, Artaxerxes, Sólon, Pirro, Alexandre, 
Júlio César, Alcibíades, Temístocles, Licurgo ou Cícero, cuja fortuna radicou 
sobretudo no facto de fornecer modelos acabados do ideal heróico, em que se 
destacam as figuras de Alexandre – paradigma do herói já na Idade Média482 –  
e de Júlio César. 

Na sua totalidade ou parcialmente, as Vitae de Plutarco foram objecto de 
um amplo movimento editorial, em latim, grego e vulgar, constituindo um dos 
principais repositórios de exempla da literatura política nos séculos xvi e xvii483, 
e uma presença fundamental na pedagogia aristocrática. O humanista e bispo 
Jacques Amyot, tradutor francês dos Moralia, na dedicatória da sua tradução 

479 N.º 4343, «Tito Lívio e Justino “em hum Volume amtiguo”». Trata-se de uma edição conjunta das Décadas, 
ou parte das Décadas de Tito Lívio, e do Epitome de Justino (BNP, ed. 1543, in 8.º), síntese muito difundida na 
Idade Média da Historiae Phillipicae et totius mundi origines et terrae situs, de Pompeio Trogo, escrita no tempo 
de César Augusto. No n.º 4352, o Epitome de Justino em edição autónoma. 

480 Plutarco, filósofo, historiador, biógrafo e ensaísta grego. Ed. latina princeps das Vitae: Roma, 1470, de que 
existe um exemplar na BNP, INC. 1311. Existia também uma edição grega (n.º 4120) na livraria ducal.

481 Robert Aulotte, Amyot et Plutarque. La tradition des «Moralia» au XVIe siècle, Genebra, 1965, pp. 21-38. V. 
o inventário dos manuscritos gregos de Plutarco existentes em Itália no século xv em R. R. Bolgar, op. cit., 
pp. 485-487, e a lista das suas traduções para as línguas vulgares durante o século xvi, pp. 520-521.

482 V. por todos George Cary, The Medieval Alexander, Cambridge, 1956. 
483 Robert Aulotte, op. cit., pp. 21-130; R. R. Bolgar, op. cit., pp. 520-523.

V. p. 368 (31)
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das Vitae (1559) endereçada aos seus dois pupilos, os futuros Carlos IX (1562-
1574) e Henrique III (1574-1589) de França, afirmava ser Plutarco «[...] l’au-
teur le plus idoine et plus propre à vostre estat, pour vous proposer à lire quando 
vous seriez venu en âge d’y pouvoir prendre quelque goust»484.

As suas obras eram conhecidas e lidas em Portugal nos inícios do século xvi. 
No inventário da guarda-roupa de D. Manuel há referência a «dous livros da 
Vyda de Putraco [sic]»485; entre os livros de D. Catarina referem-se as Vidas486 
e, no inventário dos livros recebidos de Castela em 1534, os «Apoetamata Plu-
tarquy, cubyertas de cuero aleonado en papel, con sus fytas y dorados», decerto 
na tradução castelhana de Diego Gracián, publicada no ano anterior487. Também 
entre os livros de D. Duarte (†1543), bastardo de D. João III, existiam as Vidas 
de Plutarco488. Na livraria de D. Teodósio encontravam-se sete entradas relativas 
a obras de Plutarco, o que faz dele um dos autores antigos mais representados 
na livraria ducal, em consonância com a sua fortuna na cultura europeia no  
século xvi489.

Um outro autor grego recuperado pelo Renascimento foi Xenofonte 
(†355 a.C.). A Ciropedia (c. 378-362 a.C), considerada o mais perfeito modelo 
do príncipe desde a Antiguidade, após longo período de obscuridade, ganhou 
ampla divulgação com a tradução do original grego para latim por Poggio 
(†1447). Em 1470, Vasco de Lucena, humanista português ao serviço da corte 
da Borgonha, empreendeu a respectiva tradução para francês, com base na versão 
de Poggio, dedicando-a a Carlos, o Temerário, filho de Isabel de Portugal, duquesa 
de Borgonha490, multiplicando-se as traduções, ao longo do século xvi, em inglês, 
francês, alemão, italiano e castelhano491. A pedido de D. João III, o humanista 
Diogo de Teive (†1569?) fez a tradução da Ciropedia directamente do grego,  

484 Cit. por Alfred Adler, «Jacques Amyot, preceptor of two kings», Renaissance News, X, 1957, p. 132. Agrade-
cemos a Thomas Earle (U. Oxford) o acesso a este artigo. V. ainda a presença de Plutarco na concepção do 
Livre de l’institution du prince (c. 1519, publicado em 1547), de Guillaume Budé, dedicado a Francisco I, ou no 
conjunto das leituras aconselhadas por Filipe de la Torre ao jovem Filipe II na Institución de un rey christiano 
(1556), cap. IV, ed. Ronald W. Truman, University of Exeter, 1979, pp. 26-30.

485 Anselmo Braamcamp Freire, «Inventario da guarda-roupa...», cit, p. 411.
486 Francisco de Sousa Viterbo, «A livraria...», cit., pp. 30-31.
487 Ibidem, n.º 50, p. 35.
488 «[21] Item Plutharchus de uitis uirorum jlustrem». Ibidem, doc. V, p. 104. Sobre a presença de Plutarco em 

Portugal, Nair de Nazaré Castro Soares, «Plutarco no Humanismo renascentista em Portugal», in Caminhos 
de Plutarco na Europa, 2.ª ed., Coimbra, 2011, pp. 11-49.

489 São elas n.os 4021, Morales (Filosofia); 4120, Vitae (Grego); 4216, Opuscula (Oratória e Gramática); 4263, 
De superstitione (Oratória e gramática); 4269, Vitae (Historiadores em latim); 4273, Vitae, com Júlio César 
(Historiadores em latim), 4907, Vidas (Historiadores em linguagem).

490 Danielle Gallet-Guerne, Vasque de Lucène et la Cyropédie à la cour de Bourgogne (1470). Le traité de Xénophon 
mis en français d’après la version latine du Pogge, Genebra, 1974.

491 R. R. Bolgar, op. cit., pp. 524-525.

V. p. 383 (61)
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versão que se perdeu492. Também o filho bastardo de D. João III, D. Duarte, pos-
suiu entre os seus livros duas obras de Xenofonte, cujo título não se indica, mas 
que era certamente a Ciropedia, uma em latim e outra no original grego. 

Esta obra não podia faltar na livraria ducal, onde existia, em cópia manus-
crita493, bem como os Opera em dois exemplares nesta secção494, e ainda a 
respectiva tradução castelhana por Diego Gracián, dedicada ao príncipe Filipe 
das Astúrias, na secção dos Historiadores em linguagem495. Na livraria encon-
travam-se ainda muitos outros autores centrais da cultura histórica, bem como 
da Geografia antiga, como Tácito496,Salústio, Suetónio, Júlio César, Ptolomeu497, 
Pompónio Mela498, Quinto-Cúrsio499, Cornelius Nepos500, Eutrópio501, alguns 

492 Diogo Barbosa Machado, BL, I, Coimbra, 1965 (1.ª ed. 1741), p. 703. A Ciropedia parece ter sido traduzida 
para português pelo menos quatro vezes, sendo contudo a mais antiga a tradução de Teive. Maria Helena 
Ureña Prieto, O «ofício de rei» n«Os Lusíadas» segundo a concepção clássica, sep.  das Actas da IV Reunião 
Internacional de Camonistas, Ponta Delgada, 1984, p. 775.

493 N.º 4336, descrito como «Xenofonte de Vita de Ciro em quarto de letra de mão foi aualiado em quarêta 
reais».

494 N.os 4325 e 4329. As obras históricas de Xenofonte são Anábase, Ciropedia, Helénicas, Agesilau.
495 N.º 4912, Las obras de Xenofonte trasladadas de griego en castellano por el secretario Diego Gracián en tres partes, 

Salamanca, Juan de Junta, 1552, avaliada em 200 rs. Na BNP existem vários exemplares desta edição. Consul-
támos o exemplar com a cota RES. 563 V.

496 N.os 4346 e 4350. Tácito não foi totalmente desconhecido na época medieval; mas foi a edição, princeps das 
suas obras, impressa em Veneza, em 1470, e a 1.ª edição dos Annales, reencontrados havia pouco, e impressa 
em 1515, que marcaram a fortuna e a influência deste historiador, da sua forma de escrever a História e do 
seu pensamento político na Europa nos séculos xvi e xvii, multiplicando-se as edições e as traduções. As 
entradas no inventário não identificam se são as Historiae ou os Annales, ou ambos, que estavam na livraria. 
Em todo o caso, na entrada n.º 4346, regista-se «dos antigos», o que pode apontar para as Opera; e na entrada 
n.º 4350 regista-se que é uma edição «com notaçoiñs». Na BNP há uma edição incunabular das suas Opera, 
INC. 1550 (proveniente do ANTT), e várias edições quinhentistas dos Annales, como as de Milão, 1517,  
RES. 2172 P., Basileia, 1533, H.G. 1582 A., RES. 2837 A. (antigo possuidor: Ordem de São Jerónimo.  
Convento de Nossa Senhora de Belém, Lisboa, Frankfurt, 1542, H.G. 5147 V., Lyon, 1542, H.G. 4529 P.,  
bem como das Historiae, Florença, 1527, RES. 5995 P. 

497 N.º 4396. Cláudio Ptolomeu (†168), astrónomo, matemático e cosmógrafo grego. Exemplar em «tabuas de 
marca grande», avaliado em 500 rs. Trata-se da sua celebrada Geografia, cuja edição princeps, sem os mapas, 
é de 1475. No Renascimento este saber mantinha um estreito vínculo com a História pelo que não é de 
estranhar estar nesta secção, como sucede com outras obras aqui presentes.

498 N.º 4374, in 8.º. O De situ orbis de Pompónio Mela (†43-50) foi das principais fontes dos conhecimentos 
geográficos durante séculos. A BNP possui exemplar da edição de Basileia ou Lyon, 1540, in 8.º, cota H.G. 182 
P. Ed. incunabular de Veneza, 1478, nos Reservados da FLUL; in 4.º. Outra entrada n.º 4392, «de comento».

499 Em dois exemplares, n.os 4284 e 4371. Embora a entrada no inventário não refira o título, trata-se da sua única 
obra que sobreviveu, Historiae Alexandri Magni Macedonis, biografia de Alexandre, o Grande, em dez livros. 
Os dois primeiros perderam-se, e os oito restantes estão incompletos. Na BNP existe a edição incunabular de 
Veneza, 1496, INC. 1428, com a indicação manuscrita de proveniência «Da liuraria do marques de Alegrete. 
Cx.43 Historia Bjzantina».

500 Cornelius Nepos (†c. 25 a.C.), biógrafo romano. Vitae excellentium imperatorum. Autor de extensa obra, esta 
foi a única que sobreviveu, e que teve larga difusão. Na BNP a edição mais antiga que localizámos é de 1569, 
portanto fora da nossa cronologia.

501 N.º 4364, descrito como «Eutropio abriuiado». Flavius Eutropius (séc. iv d.C.), historiador romano. Brevia-
rium Historiae Romane. Trata-se de um compêndio em 10 livros sobre a história de Roma desde a fundação, 
baseando-se em parte em Tito-Lívio. Continuado por Paulo Diácono até à época do imperador Justiniano. A 
BNP possui exemplar da edição de Basileia, Froeben, 1533, com a cota H.G. 200 A. Outro exemplar n.º 4319. 

V. p. 370 (34)
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deles presentes ainda noutras secções, mas também autores menos conhecidos, 
como Hegésipo502, Eliano503, Arriano504, Amiano Marcelino505 compondo um 
conjunto que reputamos de extraordinariamente relevante.

No caso de Suetónio, o outro grande biógrafo da Antiguidade depois 
de Plutarco, a sua mais famosa obra, De vita XII caesarum, existia em quatro 
exemplares na livraria de D. Teodósio506. Consistia a obra nas biografias dos 
governantes romanos, desde Júlio César a Domiciano, quer como modelos de 
conduta, como sucede com o imperador Tito, quer como exemplos negativos 
por actos condenáveis ou vícios, como Nero e Calígula, entre outros. Em suma, 
a escrita das «vidas» na Antiguidade tinha sobretudo um objectivo moral e 
exemplar, no sentido de oferecer aos homens do presente um conjunto de acções 
a imitar ou a refutar. Sem alcançar a extraordinária popularidade e difusão, em 
latim e em vulgar, de Plutarco, compreendemos os mecanismos ideológicos e 
culturais da notoriedade que as Vidas dos doze césares de Suetónio alcançaram, 
desde a alta Idade Média507, contando, até 1500, com cerca de 18 edições 
impressas, que atingiram as 100 durante o século xvi508. 

502 Referido como «Egezipos» (n.º 4292), Hegésipo (séc. ii) foi autor da obra Historiographi fidelissimi ac diser-
tissimi et inter christianos antiquissimi «Historia de bello iudaico. Seeptri sublatione. Iudaeorum dispersione» […]. 
Existe na BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.º 594, a edição de Paris, de 1510.

503 N.º 4313, Claudius Aelianus (†c. 235), autor e professor de retórica, profundo conhecedor da língua grega. 
A Varia Historia (Ποικίλη Ἱστορία) é uma miscelânea de anedotas e pequenas biografias de autores, heróis e 
atletas famosos da Antiguidade. Ed. princeps 1545, só latina 1548. Na BNP há edições de 1548 e 1555. No 
inventário diz-se ser um exemplar «dos novos», e é avaliado em 450 rs.

504 N.º 4328, descrito como «Arrianus de rebus Alexandri magni». Lucius Flavius Arrianus (†160), ou Arriano 
de Nicomédia, historiador romano de origem grega, Anabasis Alexandri [=De rebus gestis Alexandri Magni]. É 
a sua principal obra, considerada uma das mais importantes fontes das campanhas de Alexandre.

505 N.º 4388. Ammianus Marcellinus (†d. 391), historiador romano. A obra tem o título Res gestae, e trata da 
história de Roma de 96 a 378, o penúltimo grande relato histórico da época (sendo o último de Procópio). O 
inventário só regista o nome do autor. A edição de 1533 tem no rosto só o nome do autor em destaque.

506 Quatro entradas, todas elas na secção dos Historiadores em latim. O inventário é infelizmente muito lacónico, 
mas ainda assim sabemos que uma das edições é uma edição conjunta de Salustio e Suetonio de Outavo (n.º 
4272), que não conseguimos referenciar na BNP. Dos outros três exemplares, apenas podemos apurar que 
se trata certamente de edições diferentes, pois um deles é referido como sendo «dos novos» (n.º 4281), um 
outro «dos antigos» (n.º 4283), e finalmente um outro exemplar «dourado» (n.º 4387). Na BNP, para lá 
de edições conjuntas com outos autores antigos, referenciámos três edições incunabulares (Veneza, 29 de 
Março de 1493, INC. 879; Bolonha, 5 de Abril de 1493, INC. 79, e Veneza, 1496, INC. 982), 11 edições 
quinhentistas autónomas das Vidas dos 12 Césares em latim (das quais edições de 1543, 1544 e 1548, da 
colecção Pina Martins, de aquisição contemporânea), e um em italiano na tradução quinhentista de Mam-
brino Roseo [da Fabriano]. Nalgumas delas é conhecida a sua proveniência. Existe uma edição incunabular 
na BPE, de 1491, que integra os comentários do historiador veneziano Marco Antonio Sabellico (†1506). 
BPE, Caius Suetonius Tranquillus, Vitae XII Caesarum, cum commentario Marci Antonii Sabelici, Mediolani, 
Udalricus Scinzenzeler, 1491, INC. 396. Isabel Cid, Incunábulos da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de 
Évora. Catálogo abreviado, Évora, 1988, n.º488, p. 87.

507 No elogio que escreveu sobre Carlos Magno (†814), Eginhardo inspirara-se de forma muito próxima nas 
Vidas de Suetónio. Henri-Jean Martin e Bruno Delmas (colab.), op. cit., p. 129.

508 Além da tradução de João Gaspar Simões (1.ª ed. 1963, 1973 e 1979), existe uma edição recente das Vidas 
em português: Suetónio, As Vidas dos doze Césares, 1 – Júlio César, Octávio César Augusto, Lisboa, 2005, trad. 
Angelina Pires; 2 – Tibério, Calígula, Cláudio, líderes e povos, Lisboa, 2006; 3 – Nero, Galba, Otão, Vitélio, Ves-

V. p. 368 (32)
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As características desta biografia colectiva dos primeiros governantes do 
Império respondiam à apetência renascentista pelos modelos dos heróis, mas 
também pelas vidas, numa concepção que enfatizava, para além do poder e da 
actividade militar ou legislativa, outros aspectos como a aparência física, defei-
tos e virtudes, vícios e gostos no quadro da vida social romana, tornando aqueles 
grandes homens mais próximos e mais reais, em suma, mais humanos, «pre-
sentificando-os» para quem os lia ou ouvia ler no Renascimento. Suetónio des-
tacava, por exemplo, os hábitos alimentares dos vários imperadores, referindo 
que Tibério preferia o vinho de Chios, Augusto, que bebia pouco, os vinhos 
de Falerno; detalhava também curiosidades sobre os banquetes imperiais, rela-
tando como Calígula bebia pérolas de incalculável valor dissolvidas em vinagre, 
e Vitélio oferecia aos seus convidados um imponente prato em cuja composição 
entravam fígados de salmão, miolos de faisão e pavão, línguas de flamingo e ovas 
de lampreia. Outros biógrafos da Antiguidade, legando muitas vezes materiais 
únicos e preciosíssimos para o conhecimento da História e da cultura antigas 
estavam ainda presentes nesta secção da livraria, como o grego Diógenes Laércio 
(séc. iii a.C.), através das suas Vitae et sententiae, a mais completa compilação de 
biografias dos filósofos gregos antigos, que constituiu um contributo fundamen-
tal para a história da Filosofia até ao século xviii509.

Além da historiografia/geografia greco-latina, a livraria de D. Teodósio mos-
trava-se muito actualizada quanto aos historiadores coevos. Apesar do processo, 
em curso no século xvi, de valorização das línguas vulgares, o latim era ainda a 
língua veicular por excelência na circulação europeia da cultura erudita. Por isso 
encontramos nesta secção muitos autores dos séculos xv e xvi cujas obras, quer 
porque se tratava de autores humanistas que escreviam preferencial ou exclusi-
vamente em latim, quer com o intuito de alcançarem maior divulgação, foram 
publicadas em latim.

Sendo que não poderemos enumerá-los todos, faremos uma selecção de 
autores e obras relevantes no âmbito da historiografia latina coeva. Entre estes 
conta-se Paolo Giovio (†1552/3), médico, historiador, biógrafo e prelado, 
representado com outras obras nesta livraria, de que relevamos os Elogia veris 
clarorum virorum […], com edição princeps em Veneza, em 1546. Trata-se de 
uma das suas mais célebres obras, constituída pelos elogios de homens notáveis 

pasiano, Tito, Domiciano, Lisboa, 2007, com tradução e notas de Adriaan de Man (FCSH-UNL), a quem 
agradecemos as informações.

509 N.º 4373. Laertii Diogenis vitae et sententiae eorum qui in Philosophia probati fuerunt. A 1.ª edição impressa foi 
a latina, com o título indicado, em Roma, 1472. Na livraria estava provavelmente uma edição mais tardia. Em 
tradução latina, além de várias edições da primeira metade do século xvi e outras posteriores, existe uma 
edição incunabular de 1493, Veneza, BNP, INC. 874. A. 1.ª edição integral no original grego é a de Basileia, 
Froben, 1533, de que existem três exemplares na BNP, H.G. 10050 P., H.G. 10917 P., e RES. 907 P., tendo um 
deles pertencido a D. Teotónio de Bragança, proveniente do Convento de Scala Coeli.
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seus contemporâneos, em que se inclui o português Tristão da Cunha. Torna-
va-se evidente, pelo tema e pela estrutura, que Giovio, um dos intelectuais mais 
destacados e influentes da primeira metade do século, seguia de forma explícita o 
paradigma antigo de elogio dos homens ilustres, à maneira das Vitae de Plutarco: 
se a Antiguidade constituíra o seu «panteão» de notáveis, legando-o à posteri-
dade, também o seu tempo podia – e devia – fazê-lo: tal foi certamente a noção 
que presidiu à concepção desta obra de ampla circulação europeia510. Idêntico 
programa, estabelecendo um continuum entre os homens ilustres da Antiguidade 
e o seu próprio tempo, encontrava-se numa outra obra, entre os livros italianos, 
do poeta, dramaturgo, historiógrafo e homem de armas Marco Guazzo (†1556), 
Cronica ne la quale ordinatamente contiensi l’essere de gli huomini illustri antiqui, et 
moderni, le cose, et i fatti di eterna memoria degni, occorsi dal principio del mondo 
sino a questi nostri tempi, com edição princeps em 1553511.

Objectivo que já fora o de Giovanni Boccaccio (†1375) com o De casibus 
virorum illustrium, que reunia 56 biografias de homens ilustres, à maneira antiga, 
escritas cerca de 1355-60, que circulou em manuscrito e foi depois objecto de 
muitas edições impressas – no caso do exemplar da livraria ducal, tratava-se 
de uma cópia manuscrita512. De «diuersos autores», um dos quais seria talvez  
Boccaccio, surge o De claris mulieribus513. Outra obra de Giovio presente entre os 
Historiadores em latim, também destinada a assinalável divulgação, merece refe-
rência pela sua actualidade: trata-se da Historiæ sui temporis (1550), que narra as 
Guerras de Itália (1494-1559), travadas entre Habsburgo e Valois, das quais foi 
testemunha coeva514.

Outra crónica latina coeva é a de António de Nebrija (†1522), humanista 
e gramático castelhano, intitulada Decades duas rerum a Ferdinando et Elisabetha  
hispaniarum regibus gestarum, impressa em Granada, em 1545, edição que é 
seguro ser a que constava da livraria515, bem como a crónica dos reis de França 

510 N.º 4331, descrito como «Elogia Paulo Iouis». De entre as várias edições quinhentistas na BNP, destacamos 
as edições florentinas de 1549, H.G. 2883 A., de 1551, H.G. 2884 A., de Basileia 1559, H.G. 9293 P. e H.G. 
9294 P.

511 N.º 4519, avaliado em 400 rs.
512 N.º 4293, descrito como «Joannes Vocasius dos claros varões».
513 N.º 4310. Um deles é certamente Boccaccio, com as suas 106 biografias de mulheres ilustres, reais ou 

mitológicas, da Antiguidade ou suas contemporâneas, obra muito difundida em manuscrito e objecto de 
grande número de edições impressas. Outro autor poderá ser Giacomo Filippo Foresti/Jacobus Philippus de 
Bergamo (†1520) autor de uma versão alargada da obra de Boccaccio, com o mesmo título. Este influenciou 
autores como Alvaro de Luna, Christine de Pisan ou Geoffrey Chaucer; pode ser algum destes, ou ambos, que 
estivesse presente na livraria. Desconhecemos se existe uma edição conjunta.

514 N.º 4335, descrito como «Paulo Jouis suas histórias», avaliado em 600 rs. Para o arco cronológico que nos 
interessa, referenciámos na BNP as edições latinas de Veneza, RES. 5590 P., RES. 5591 P. e RES. 5592 P., e 
Basileia, 1560, RES. 5593 P., RES. 5594 P., RES. 5595 P. Na secção de Teologia, junto com uma obra de Juan 
Luis Vives, encontramos um outro escrito de Paolo Giovio, De romanis piscibus, edição princeps Roma, 1524. 
Desta obra existe na BNP um exemplar da edição de Basileia, 1531, S.A. 6456 P.

515 N.º 4287. É esta a edição na livraria, pois a 2.ª foi realizada em Frankfurt, em 1579.
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encomendada por Luís XI a Paul Émile (†1529), historiador e humanista francês 
de origem italiana, intitulada De rebus gestis francorum usque ad ann. 1488. Libri 
X.516. De grande difusão e notoriedade é a Historia de vitis pontificum, com edi-
ção princeps em 1479, de Bartolomeo Sacchi, dito Platina (†1481), humanista 
e primeiro bibliotecário da Biblioteca Vaticana, fundada em 1450, de quem 
encontramos ainda outras duas entradas na livraria517. Do flamengo João Vaseu 
(†1550), humanista e historiador, professor em Salamanca e amigo de Clenardo, 
que esteve também em Portugal, a crónica de Espanha Chronici rerum memora-
bilium Hispaniae tomus, impressa em 1552, decerto a edição presente na livraria 
brigantina518. De Arnould Le Ferron (†1563), historiador católico francês, surge 
De rebus gesta gallorum libri X519, de Guillaume Paradin (†1590)520, autor que tem 
ainda uma outra entrada nesta mesma secção, De antiquo statu burgundiae liber 
(1542), obra de importância cimeira para a história da Borgonha521. De Flavio 
Biondo (†1463), historiador humanista e considerado um dos primeiros arqueó-
logos, De Roma triumphante libri decem, escrita em 1459522. Ainda de Biondo, 
destaquemos a Historiarum ab inclinatione romanorum imperii decades, história da 
Europa em 32 livros, desde a tomada de Roma pelos visigodos em 410 até à Itália 
sua contemporânea (1442), considerada a sua obra mais importante523.

De Marcantonio Coccio, dito Sabelico (†1506), humanista, historiador 
e professor de retórica italiano, surgem as Enneades seu rapsodiae historiarum, 
obra publicada entre 1498 e 1504, que pretendia ser uma História universal. 
Inclui um estudo sobre Colombo e as suas viagens524. Não podemos deixar de 
referir outra obra de Sabélico: a Historiae rerum venetarum ab urbe condita. Libri 

516 N.º 4289. Muitas edições, com títulos diferentes, como tantas vezes ocorre, de que as principais são a edição 
referida, Paris, 1539, e a edição também parisiense de 1550, com o título Rebus gestis Gallorum libri IX usque 
ad Henricum II. Pelas datas de publicação, ambas poderiam integrar a livraria ducal.

517 N.os 4294, em conjunto com autor não identificado, e 4368, esta não indicando o título, mas provavelmente 
outro exemplar da Historia de vitis pontificum.

518 N.º 4297. BNP, RES. 557 V., RES. 910 V.
519 N.º 4302, descrito como «Arvol de Ferroni de rebus gestis galoru». Na BNP há três exemplares, dois de 1550 

H.G. 1815 A. e H.G. 2049 A., e um da edição de 1555, H.G. 11939 P.
520 N.º 4303, descrito como «Guilhelmo paradino da História de seu tempo». Guillelmo Paradino/Guillelmus 

Paradinus/Guillaume Paradin (†1590), impressa em Lyon, Ioan. Tornaesium, 1548. O título está em portu-
guês no inventário mas encontra-se entre os Historiadores em latim. Tradução francesa com o título Histoire 
de nostre temps, 1549. O autor era irmão de Claude Paradin (Emblèmes, 1557).

521 N.º 4357. Só encontrámos a edição de Lyon, Etienne Dolet, 1542, desta primeira obra publicada por Paradin, 
talvez a edição da livraria. BNP, H.G. 2946 V., in 4.º, reed. Basileia, 1559.

522 N.º 4306. BNP, edição de Veneza, 1511, RES. 1004 A., RES. 12101 A., dois exemplares da edição de 1531 e 
ainda um manuscrito iluminado de 1401, IL. 92.

523 N.º 4327. Obra escrita entre 1439 e 1453, com edição princeps em Veneza, 1483.
524 Como já referimos, foi traduzida para português com o título Cronica geral de Marco Antonio Cocio Sabelico 

des ho começo do mundo ate nosso tempo / tresladada de latim em lingoage[m] portugues por Dona Lianor filha 
do marques de Vila Real Dom Fernando..., Coimbra, por João da Barreira e João Álvares, 1550, e dedicada a  
D. Catarina. BNP Digital, Purl 14546. No n.º 4393 está o Segundo tomo das Historias de […] das novas. 
Valor venal maior do que o atribuído à obra completa (n.º 4315).
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XXXIII, história da Sereníssima República de Veneza, desde a fundação, publi-
cada em Veneza, em 1487, e continuada por Pietro Bembo525. De Pietro Martire 
d’Anghiera (†1526), humanista, diplomata e cronista dos Reis Católicos, encon-
tramos a edição conjunta das suas obras, importantíssimas para o conhecimento 
do Novo Mundo526.

Registo ainda para a obra Memorabilium omnis aetatis et omnium gentium 
chronici commentarii, de Johannes Nauclerus (lat. de Johannes Vergenhans) 
(†1510), humanista, doutor em leis e historiador suábio, uma crónica do 
mundo, escrita a pedido do imperador Maximiliano, publicada postumamente 
em 1516, com prefácio de Reuchlin. Do humanista Diogo de Teive, o Comen-
tarius de rebus in Indie apud dium gestis, impresso em Coimbra por João da 
Barreira e João Álvares, em 1548527. Para terminar esta resenha, destacaremos 
Johann Boheme/Johannes Bohemus (†1535), humanista alemão e cavaleiro da 
Ordem Teutónica, e a sua influente obra Mores, leges, et ritus omnium gentium 
em dois exemplares. Publicada pela primeira vez em Augsburgo, em 1520, ver-
sava sobre os costumes da Europa, África e Ásia e Europa – não faltando aqui 
uma breve referência à Península Ibérica e, no seu interior, à Lusitânia528. Em 
1562 foi acrescentado um livro sobre a América. Influenciou a Cosmographia de  
Münster, lançando as bases longínquas da moderna Etnologia, e alcançou assi-
nalável difusão através de um grande número de edições impressas529. 

Entre os Historiadores em latim encontramos também, um pouco insoli-
tamente, a obra Genealogia deorum gentilium de Boccaccio, redigida cerca de 
1350-60. Dividida em 15 livros, não é uma obra de História, mas sim uma obra 
enciclopédica, das mais completas compilações de lendas da mitologia grega 
com intensa difusão manuscrita e impressa, que teve a sua edição princeps em 
Veneza, em 1472.

No que respeita ao conhecimento da Europa, a cronística em língua latina 
ajuda a compreender como o horizonte geográfico e cultural se ia alargando, e 
incorporando regiões que haviam permanecido, durante séculos, numa relativa 
obscuridade civilizacional. O latim desempenhava um papel então ainda insubs-
tituível nesse alargamento de horizontes e conhecimento do Outro no interior 
do continente europeu. Esta é uma componente muito expressiva da livraria do 

525 N.º 4344. Edição de Basileia, 1556.
526 N.º 4351. Petris Martyris Angli mediolanensis opera, edição princeps em Sevilha, por Jacob Cromberger, 1511. 

Avaliada em 300 rs.
527 N.º 4354, descrito como «Dioguo de Teive do que aconteceu em Dio». Existe na BDM, BDMII-I-XV/XVI 

n.º 514. BNP, RES. 958 P. e RES. 42771 V.
528 Consultámos a edição de Lyon, Seb. Gryphium, 1541, BNP, H.G. 6275 V., sub-capítulo «De Lusitania, & 

uetustis Lusitanorum moribus», op. cit., pp. 293-295. O exemplar pertenceu ao Convento de Nossa Senhora 
da Piedade de Carmelitas Descalças de Cascais.

529 N.os 4379 e 4384. Edições por exemplo de 1535, 1538, 1541, 1542 e muitas fora do nosso arco cronológico. 
BNP, exemplar da edição de Lyon, 1541, H.G. 6275 V. e H.G. 15534 P. e também de Lyon, 1561, RES. 4913 P.
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duque de Bragança. Na verdade, para além das novas terras para lá dos oceanos, 
matéria para muitos historiadores, nomeadamente portugueses e castelhanos, a 
livraria de D. Teodósio exprimia esse interesse por uma Europa que também se 
descobria e que se queria conhecer. 

É significativo recordar que o humanista Aeneas Silvius Piccolomini 
(†1464), papa Pio II em 1458, classificava na sua Cosmographia530 a Polónia, Boé-
mia, Hungria e Balcãs como situando-se fora da Europa, como se fizessem parte, 
com a Escandinávia, de uma terra incognita. Abundam, com efeito, na livraria 
ducal, integrando sobretudo a secção da historiografia em língua latina, crónicas 
latinas da Dinamarca531, da Escandinávia532, da Polónia533, da Hungria534, da 
Albânia535 e até uma descrição contemporânea da Grécia, com representações 

530 Referenciámos dois exemplares desta obra na livraria, entre os Historiadores em latim: n.os 4390 e 4395.
531 N.º 4274, descrita como «Cronica da Dinamarca», provavelmente a Chronica Daniae de Albertus Crantius 

(Krantz) (†c. 1517), historiador alemão, professor e reitor da Universdade de Rostock; no n.º 4305, a Gesta 
Danorum de Saxo Grammaticus (século xiii), cuja 1.ª edição é de Paris, 1514, a 2.ª de 1534, por Erasmo 
de Roterdão, e a 3.ª de 1576. Na BNP há nove obras de Crantius, mas nenhuma corresponde a esta, sendo 
relativas a crónicas quinhentistas, mas todas elas posteriores ao nosso arco cronológico.Trata-se da primeira 
e mais importante crónica da Dinamarca, e uma das fontes do Hamlet de Shakespeare. Agradecemos a Maria 
Aparecida Ribeiro (UC) a ajuda na identificação desta obra. V. n.os 4326 e 4989.

532 N.º 4324, Olaus Magnus (†1557), sueco, cartógrafo, escritor e arcebispo de Upsala, permaneceu católico 
após a Reforma, vindo a morrer em Roma. A obra em questão é a monumental e enciclopédica Historia 
de gentibvs setentrionalibus, earvmque diversis statibvs,conditionibvs, moribvs, ritibvs, superstitionibvs,disciplinis, 
exercitiis, regimine, victu,bellis, structuris, instrumentis, ac mineris metallicis, & rebus mirabilibus, necnon vnuuersis 
penè animalibus in Septentrione de gentibus, corum & natura, Roma, 1555 (ed. princeps), que conheceu ampla 
difusão e muitas traduções. Muito ilustrada, como aliás se regista no inventário. Existem na BNP as edições 
de 1555, RES. 3361 V., e de 1558, H.G. 3247 V., além de outras posteriores. Avaliada em 600 rs.

533 N.º 4339, «Martino Cromero de gestae». Trata-se da crónica da Polónia de Martin Cromer (†1589), prín-
cipe-bispo de Varsóvia, cartógrafo, diplomata e historiador, intitulada De origine et rebus gestis polonorum libri 
XXX, edição princeps 1555, certamente a que estava na livraria. Outro exemplar n.º 4275. A uma é atribuído 
o valor de 350 rs, a outra 400 rs, sendo que a diferença poderá ter tido origem no estado de conservação dos 
exemplares.

534 N.º 4359, «Crónica de Hungria», sem nome de autor. Trata-se certamente de Johannes de Thurocz 
(†1488/89), historiador húngaro, e da Chronica Hungarorum. É a mais completa crónica húngara do 
século xv, a primeira escrita por um historiador laico, e circulou intensamente em manuscritos, alguns deles 
iluminados, antes de ser publicada. Ed. princeps Brno (Morávia) e Augsburgo, 1488, largamente inspirada 
na Cosmographia de Aeneas Silvius Piccolomini, tendo conhecido várias edições posteriores. Ilustrada. Digi-
talizada na Bibliotheca corviniana digitalis. Conhecem-se pelo menos três exemplares desta edição, duas na 
Roménia e uma na Áustria. Há uma tradução com o título de Chronicle of the Hungarians, trans. F. Mantello, 
Bloomington, 1991. Não localizámos qualquer exemplar na BNP.

535 N.º 4282, descrito como «Jorpeo Castriolo da vida dos turcos». O autor é Marin Barleti/Marino Barlezio 
(†1513), historiador e clérigo católico albanês, refugiado em Itália, e o título latino da crónica De vita moribus 
ac rebus praecipue aduersus turcas, gestis, Georgii Castrioti, clarissimi epirotarum principis. Parece ter sido 
traduzida quatro vezes para português. Edição portuguesa de 1567, e castelhana editada em Lisboa, em 1588, 
traduzida do português. BNP: três exemplares nos RES. e Purl 14699; consultámos o exemplar da edição de 
Estrasburgo, 1537, RES. 4192 V. (proveniente do ANTT). Anselmo, n.º 1270. Ambas na BDM, BDMII-I-XV/
XVI, n.os 45 e 46.

V. p. 367 (29)

V. p. 366 (28)

V. p. 371 (36)
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(convencionais) de várias cidades536, mas também crónicas de Inglaterra537, 
Alemanha538, Borgonha, acima referida, França539, além de várias cidades ita-
lianas. A estas teremos de juntar as muitas crónicas em linguagem relativas aos 
reinos ibéricos, bem como uma «Historia de Alemanha», e uma «Choronica de 
Inglaterra», ambas entre os livros dos Historiadores em linguagem. E tentativas 
de crónicas «universais» como, para além das atrás referidas, o Supplementum 
chronicarum (1483) de Giacomo Filippo Foresti (†1520), que esteve na base 
do extraordinário Liber chronicarum de Hartmann Schedel, com edição princeps 
em 1493540, a monumental compilação de Johann Huttich (†1544) e Simon 
Grynäus (†1541), Novvs orbis regionvm ac insvlarvm veteribvs incognitarvm…, 
que alcançou 43 edições até 1616541. Um conjunto, sem dúvida, muito amplo e, 
diríamos, coerente em termos de aquisição de informação histórico-geográfica 
sistemática sobre grande parte do continente europeu. 

Além das obras contemporâneas publicadas em latim, a livraria exibia 
também um número apreciável de edições de obras históricas latinas e gregas 
traduzidas para vulgar. O caso de Tito Lívio é paradigmático, embora Plutarco, 

536 N.º 4290, Nicolai Gerbelij in descriptionem Graeciae Sophiani, praefatio. Existe um exemplar de edição de 
Basileia de 1545 na BNP, H.G. 1476 A. Nikolaos Sophianos (†d. 1551), humanista e cartógrafo grego, e 
Nicolaus Gerbel/Gerbelius (†c. 1560), humanista, jurista e teólogo alemão. Sophiano publicou um mapa da 
Grécia, Totus Graeciae descriptio em 1540-45, que se tornou um best-seller cartográfico na segunda metade do 
século, hoje perdido; o prefácio é de Gerbel, também autor de obras sobre a Grécia, como a relativa ainda à 
colaboração com Sophiano, com o título de Isagoge in tabulam Graeciae Nicolai Sophiani, Basileia 1550, fol.

537 N.º 4307, Polidoro Vergilio Castellenus (†1555), humanista e historiador italiano ao serviço de Henrique VIII.  
Trata-se da sua Anglica Historia, descrita no inventário como «Polidoro das Histórias de Inglaterra», crónica 
redigida em 1512-1513 a pedido do monarca inglês Henrique VIII. A edição princeps é de Basileia, 1534. BNP, 
edição de Basileia, 1546, H.G. 7059 A., que consultámos.

538 N.º 4316, «Germaniae narratio», sem nome de autor, que não identificámos.
539 N.º 4362, «Anales Ruberti Guguini». Trata-se dos Annales de Robert Gaguin (†1501), eclesiástico, filósofo, 

humanista e historiador francês. Outro exemplar n.º 4366. Na BDM existe uma outra obra deste cronista, La 
mer des chroniques et mirouer hystorial de France, Paris, 1536, BDMII-I-XV/XVI, n.º 584.

540 N.º 4301. Giacomo Filippo Foresti, monge agostinho italiano, cronista e teólogo, autor de várias outras obras 
como De claris mulieribus, ou um Confessionale. O supplementum chronicarum, ou Crónica de Nuremberga, 
pretendia ser uma história universal, fundindo narrativas cronísticas. A edição princeps é de 1483, sendo tra-
duzido em italiano em 1491, com edições sucessivas: Brescia, 1485; Veneza, 1486, 1490 e 1492; Nuremberga, 
1503; Veneza, 1503 e 1506; Paris, 1535, e outras. Muito ilustrada, sobretudo com vistas de cidades. Na BNP: 
ed. princeps de Nuremberga de 1483, cotas D.S. XV-3, INC. 342, INC. 1562, edição de 1490, e uma de 1513, 
todas de Veneza. Na BPE existe também a edição princeps do Liber chronicarum, n.º 462, INC. 89 e XXV, bem 
como na BPMP, na BPNM, cota 1-41-1-1 cofre n.º 17, e um exemplar recentemente localizado no MNAA 
(Legado Barros e Sá), conforme notícia divulgada no jornal Público, de 28 de Outubro de 2014. A rainha D. 
Leonor possuía entre os seus livros uma versão castelhana desta obra. Isabel Cepeda, «Os livros da Rainha D. 
Leonor», n.º 44, p. 69.

541 N.º 4304. Novvs orbis regionvm ac insvlarvm veteribvs incognitarvm: unà cvm tabvla cosmographica & aliquot alijs 
consimilis argumenti libellis, nunc nouis nauigationibus auctus. His accessit copiosus rerum memorabilium index 
[...]. Localizámos edições de 1532, Paris e Basileia (princeps), 1533, 1537 e de Basileia, 1555. Qualquer uma 
destas poderia constar da livraria de D. Teodósio. Na BNP existe um exemplar proveniente do ANTT, da 
edição de Paris, de 1532, RES. 2818 A., outro de Basileia, RES. 2992 A., e outro da edição de Basileia, 1532, 
cotas D.S. XVI-81 e RES. 1532 V.

V. p. 371 (37)
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Xenofonte, Júlio César ou ainda outros possam ser invocados. Além de edições 
latinas das Décadas, encontram-se na livraria uma edição italiana e outra caste-
lhana da sua obra, bem como «hûa parte de Titu Liuio de Letra de mão», cópia 
manuscrita parcial de tradução italiana das Décadas. 

Finalmente, notemos que a secção dos Historiadores em latim deixa tam-
bém evidente como, no Renascimento, os laços entre Geografia e História eram 
muito estreitos542. Dimensão patente em vários autores e obras, como o geógrafo 
e historiador grego Estrabão (†c. 24) e o seu De situ orbis, Solino e Pompónio 
Mela543, Plínio, o Velho (†79), e a Naturalis Historia544, a Geografia de Ptolomeu, 
(†c. 168)545. De autores contemporâneos, além de muitas das crónicas europeias 
citadas, surge a monumental e muitíssimo difundida Cosmographia de Sebastian  
Münster (†1552), na sua versão latina, com os seus sumptuosos mapas e gravu-
ras, avaliada em 1200 reais546. 

É nesta secção que encontramos ainda uma obra de teor bem diferente, a 
Hippiatria sive Marescalia de Lorenzo Russio (†1347), sobre a higiene, a pato-
logia do cavalo e a arte da alveitaria, redigida em 1340, ainda citada no século 
xviii547. Há noutras secções obras de teor vário, manuscritas e impressas, relati-
vas aos cavalos, nos livros italianos, do importante tratado Libro de la natura di 
cavalli548 da autoria de Giordano Ruffo (†c. 1256), físico e veterinário da corte 

542 Questão referida e contextualizada por Isabelle Pantin (ENS, Paris) na comunicação proferida no Workshop 
Internacional Bibliotecas e Livro Científico (séculos xv-xviii). Objectos, Espaços e Ideias, Centro IUHCT, 20-21 
de Janeiro 2011, Lisboa, FCUL-BNP, org. Luana Giurgevich, Teresa Nobre de Carvalho e Henrique Leitão.

543 N.º 4311, Caius Julius Solino (séc. iii) e Pompónio Mela (†43-50) geógrafo latino, Caii Iulii Solini Polyhistor, 
rerum toto orbe memorabilium thesaurus locupletissimus. Huic ob argumenti similitudinem Pomponii Melae “De 
situ orbis. Libros Tres, […]”, «de comento». O De situ orbis de Mela foi das principais fontes dos conheci-
mentos de geografia durante séculos. É talvez esta a edição junta com Caius Solinus BNP, H.G. 220 A. Com o 
título Caii Ivlii Solini ad adventum Polihistor sive «De sitv orbis ac mundi marabilibvs liber», edição incunabular 
de Paris, entre 1474 e 1475, BNP INC. 395.

544 Caio Plínio Segundo/Gaius Plinius Secundus, conhecido também como Plínio, o Velho, naturalista romano. 
Trata-se da sua obra enciclopédica, escrita c. 77-79 d.C., em que Plínio coligiu muito do saber do seu tempo, e 
que se tornou o modelo do género. Outro exemplar na secção de Filosofia, n.º 3991. Há muitas edições desta 
obra na BNP. 

545 N.º 4396. A edição princeps, sem os mapas, é de 1475, sendo natural que na livraria de D. Teodósio figurasse 
uma edição posterior e completa, a que é atribuído o elevado valor de 500 rs.

546 A edição princeps, de Basileia, 1544, é a mais antiga descrição do mundo em língua alemã, com mais de 18 
edições até 1628. Há quatro edições latinas na década de 1550: 1550, 1552, 1554, 1559, e cerca de 40 edi-
ções em várias línguas, além do alemão e do latim, em francês, italiano e checo, até 1628. Na livraria ducal a 
edição presente era uma das edições latinas dos anos 50. Esta obra foi sendo enriquecida com novas gravuras, 
copiadas de outros livros, como a gravura de Lisboa, que só integra a edição de 1598. Consultámos na BNP o 
exemplar da edição de Basileia, 1552, com dedicatória a Carlos V, RES. 2094 A.

547 N.º 4314, descrito como «Ipiatria Lourenço Rucio». Laurentius Russius, ou Lorenzo Russio (†1347), chefe 
das cavalariças de Napoleone Orsini (†1347), cardeal napolitano. Na BNP existe um exemplar da edição 
de Paris de 1532, cota S.A. 2937 A., que não pudemos consultar em virtude de se encontrar em muito mau 
estado.

548 De Medicina equorum, no original latino.
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do imperador Frederico II, editada em Milão em 1517, considerada a obra-prima 
da Idade Média sobre cavalos549.

Para terminar, assinalemos que dois dos possíveis quatro exemplares550 exis-
tentes na livraria ducal do Epitoma rei militaris (= De re militaris) de Públio 
Flávio Vegécio (séc. iv), o mais importante tratado sobre organização e estra-
tégia militares da Antiguidade, se encontram nesta secção. Esta influentíssima 
obra, de que se contabilizam mais de 200 manuscritos nas bibliotecas europeias, 
teve edição princeps em Utrecht, em 1473, e persiste a dúvida em torno de uma 
eventual tradução para português da autoria do infante D. Pedro551.

Segue-se um quadro com os nomes de todos os historiadores em latim, que 
pudemos identificar, por ordem alfabética.

Quadro 8 – LIVROS IDENTIFICADOS DA SECÇÃO HISTORIADORES EM LATIM  
(n.os 4267-4396)

n.º de ordem nome n.º de entradas

4390; 4395 Aeneas Silvius Piccolomini 2

4274; 4989 Albertus Crantius 2

4388 Ammianus Marcellinus 1

4287 Antonio de Nebrija 1

4302 Arnould Le Ferron 1

4294; 4296; 4368 Bartholomeo Sacchi Platina 3

4376 Bernhard von Breydenbach 1

4317 Caio Plínio Segundo 1

549 O Libro de la natura di cavalli só terá tido nova edição em 1617. Assim sendo, era a edição de Milão, de 1517, 
que estava na livraria de D. Teodósio.

550 O De re militari de Vegécio está confirmado para as entradas n.os 4300 e 4355. Poderá haver um outro exem-
plar em volume conjunto com outra obra, na secção de Historiadores em linguagem (n.º 4925), descrito 
«A conquista de Rodes com hum tratado de Remelitai [sic] em hum volume», mas sem que o possamos 
confirmar, tal como acontece com a entrada n.º 5002, uma vez que não se identifica o autor. Recordemos 
que o engenheiro Roberto Valturio foi autor de um tratado De re militari, com edição princeps em 1472, obra 
também presente na livraria entre os Historiadores em latim (n.º 4299), pelo que não podemos confirmar 
Vegécio como o autor das obras nas entradas n.os 4925 e 5002. 

551 N.os 4300 e 4355, sendo que outro exemplar se encontrava entre os livros de Oratória e Gramática (n.º 4236) 
e uma versão «em linguagem», num mesmo volume com uma obra sobre a conquista de Rodes entre os His-
toriadores em linguagem (n.º 4925). V. nota anterior. A BNP possui a raríssima edição incunabular de Paris, 
impressa entre 1475 e 1479, INC. 396. Existe uma edição bilingue latim/português com o título Compêndio 
de arte militar, tradução de João Gouveia Monteiro e José Eduardo Braga, estudo introdutório, comentários e 
notas de João Gouveia Monteiro, prefácio de Maria Helena da Rocha Pereira, Coimbra, 2009. Sobre Vegécio 
em Portugal, v. pp. 133-147, inclinando-se Gouveia Monteiro, com base em estudo de Peter Russel – «Terá 
havido uma tradução medieval portuguesa do “Epitome rei militaris de Vegécio?”», Evphrosyne, Revista de 
Filologia Clássica, nova série, XXIX, 2001, pp. 247-256 – para que o infante D. Pedro tenha de facto assegurado 
a tradução desta obra para português.

[continua]
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n.º de ordem nome n.º de entradas

4361 Carlo Sigonio 1

4313 Claudius Aelianus 1

4360 Cornelius Nepos 1

4373 Diógenes Laércio 1

4354 Diogo de Teive 1

4348 Dionísio de Halicarnasso 1

4270; 4391 Estrabão 2

4271 Eusébio de Cesareia 1

4319; 4364 Eutrópio 2

4306; 4327 Flavio Biondo 2

4278 Flavio Filostrato 1

4337; 4370 Flavio Josefo 2

4301 Giacomo Filippo Foresti 1

4303; 4357 Guillaume Paradin 2

4375 Giovanni Battista Egnazio 1

4293; 4334 Giovanni Boccaccio 2

4298 ? e Giovanni Boccaccio 1

4310 ? e Giovanni Boccaccio 1

4377 Giovanni Pontano 1

4392 Hegésipo 1

4279 Heliodoro 1

4349 Heródoto,Tucídides,
Diodoro Sículo

1

4304 Johan Huttich e Simon Grynaus 1

4379; 4384 Johannes Bohëme 2

4341 Johannes Nauclerus 1

4320 Johannes Pierii Valeriani 1

4359 Johannes de Thurocz 1

4297 Johannes Vaseus 1

4273 Júlio César e Plutarco 1

4323 Lilio Gregorio Giraldi 1

4314 Lorenzo Russio 1

4372 Lucius Florus e Políbio 1

[continuação]

[continua]
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n.º de ordem nome n.º de entradas

4383 Lucius Flavius Arrianus 1

4315; 4344; 4393 Marcantonio Sabelico 3

4352; 4382; 4389 Marco Juniano Justino 3

4282 Marin Barleti 1

4275; 4339 Martin Cromer 2

4380 Nicolaus Mameranus 1

4290 Nikolaos Sophianus 1

4324 Olaus Magnus 1

4331; 4335 Paolo Giovio 2

4289 Paul Émile 1

4351 Pietro Martire d’Anghiera 1

4269 Plutarco 1

4307 Poliodoro 1

4374; 4392; 4394 Pompónio Mella 3

4396 Ptolomeu 1

4371; 4284 Quinto Cúrsio 2

4362; 4366 Robert Gaguin 2

4299 Roberto Valturio 1

4291 Salústio 1

4272 Salústio e Suetónio 1

4321 Saxo? 1

4305 Saxo Grammaticus 1

4268 Sebastian Münster 1

4311 Solino e Pompónio Mela 1

4281; 4283; 4387 Suetónio 3

4346; 4350 Tácito 2

4267; 4367; 4369 Tito Lívio 3

4343 Tito Lívio e Justino 1

4300; 4355 Vegécio 2

4325; 4329; 4336 Xenofonte 3

[continuação]
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4.5. «Estoriadores em lingoagem»

Passemos agora à secção contígua, em termos temáticos, dos «Estoriadores em 
lingoagem» (n.os 4907-4980), composta por 74 entradas. É contudo necessário 
ter em conta que o universo cronístico em vulgar é, no seu conjunto, mais subs-
tancial, porque surgem crónicas noutras secções, como na dos livros em francês 
ou italiano, mas, acima de tudo, na secção de Profanos em romance, estas em 
português e castelhano. Trata-se, em todo o caso, apesar do título, de uma secção 
com alguma heterogeneidade temática, onde se encontram obras que hoje não 
classificaríamos desta forma, como acontece com livros de algumas das outras 
secções. 

Uma apreciação panorâmica permite retirar algumas constatações estrutu-
rantes, a primeira das quais, que já assinalámos para a História em latim, é a da 
sua supremacia ideológica como instrumento proeminente da cultura aristocrá-
tica. A segunda é a de que, como dissemos, nela coexistem obras de historia-
dores clássicos, tardo-medievais e contemporâneos em vernáculo, com muitas 
traduções de autores latinos e gregos para língua vulgar – de forma esmagadora 
para castelhano. Quanto à Antiguidade, encontramos nomes e obras como  
Plutarco e as Vidas552, o Catão de Cícero553, Apiano Alexandrino e os Triunfos554, 
as Obras de Xenofonte555, Valério Máximo e os Hechos y dichos memorables556, 
Tito Lívio «afigurado»557, Quinto Cúrsio e a Historia de Alexandre Magno558, 

552 N.º 4907. A edição princeps da edição para castelhano tem o título: Translation de las vidas… de latin em 
romance por Alfonso de Palencia, Sevilha, 1491, a que se seguiram muitas outras edições. Há outras traduções, 
por exemplo de Juan Castro de Salinas, 1562, que pela data de publicação dificilmente seria a que existiu na 
livraria ducal. O exemplar na livraria foi avaliado em 2 mil rs.

553 N.º 4971, descrito como «Marco Tulio o seu Catão Maior o da Velhice». Livro de Marco Tvllio Ciçeram 
chamado Catam Maior ou da Velhiçe, dedicado a Tito Põponio Attico. Poderia ser a edição de 1538, Veneza, 
Estêvão Sábio, com tradução de Damião de Góis. Reeditado com apresentação de João Alves Dias, BN, 2002, 
BNP, S.A. 10 5011 V.

554 N.º 4910. Publicado em Valencia, por Juan de Jofre, em 1522. Há também, com título diferente mas matéria 
idêntica, História de las guerra que uvo entre los Romanos, Alcalá, Miguel de Eguía, 1536.

555 Las obras de Xenofonte trasladadas de griego en castellano por el secretario Diego Gracián en tres partes, Salamanca, 
Juan de Junta, 1552, edição que poderá ser a da livraria. Há vários exemplares com a cota RES. da BNP.

556 N.º 4913. Públio Valério Máximo (séc. i a.C.-séc. i d.C.), escritor romano. O Factorum dictorum memorabilium 
escrito em 31 d.C. é a mais antiga compilação de exempla que nos chegou da Antiguidade. A primeira tradução 
castelhana é da autoria de Antoni Canals, em 1395. Entre 1416 e 1427 Juan Alfonso de Zamora, secretário de 
Juan II de Castela, empreendeu nova tradução, cuja edição princeps é de Zaragoza, 1495.

557 N.º 4915. Não identificámos a edição castelhana «afigurada» das Décadas.
558 N.º 4930. Historia de Alexandre Magno/De los hechos del Magno Alejandre rey de Macedonia. A edição princeps 

é a de Sevilha, Meinardo Ungut e Estanislao Polonio, 1496, BNP, INC 181; a 2.ª, Sevilha, Juan Cromberger, 
1534, BNP, RES. 1413 V. Existe na BNP um exemplar da edição latina incunabular, Historiae Alexandri Magni, 
Bartholomaeus Merula, 1494, INC. 1428.
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Flávio Josefo De la guerra judaica559, Los comentarios de Júlio César560. Também 
Plauto, poeta e dramaturgo, considerado o maior comediógrafo da Roma antiga, 
está presente entre os Historiadores em linguagem, com a Comédia chamada 
soldado glorioso561.

Da cronística medieval e moderna em vernáculo encontramos nomes e 
obras de grande relevância. Entre eles, Marco Polo (†1324), através de duas 
entradas562, ou Alonso de Madrigal, el Tostado (†1455), eclesiástico e exegeta, 
conselheiro de Juan II de Castela e bispo de Ávila, que também integra a sec-
ção de Teologia. Aqui surge através do Tratado sobre el Eusebio, publicado em 
Salamanca em 1506563. Entre as abundantes crónicas peninsulares, surgem dois 
exemplares de Las quatro partes enteras de la Cronica de España que mandou com-
poner el serenissmo rey Don Allonso llamado el Sabio564, a Cronica del gran capi-
tán Gonzalo Fernández de Córdoba de Perez del Pulgar (†1531)565 e Los cinco 
libros primeros de la Cronica general de España do cronista Florián del Campo 
(†1555?)566. Notemos ainda a presença da Cronica del rey don Rodrigo de Castela 
(também chamada crónica sarracina) de Pedro Díaz del Corral (†1390?)567, a 

559 N.º 4931. De antiquitatibus ac de bello Judaico/De la guerra Judaica. A 1.ª edição impressa latina é de 1470; 
apesar de o título surgir em latim, é a tradução castelhana que está presente. A edição princeps em castelhano 
é de 1492, por Alonso de Palencia – BPE, Inc. 570; BNP, INC. 174; ed. de 1557 RES. 1398 P. e RES. 2105 P.;  
BPE, Inc. 570. Flávio Josefo está muito representado na livraria: o n.º 4941 corresponde a uma cópia manus-
crita, talvez em castelhano, embora salvaguardando a hipótese de ser em português, com a indicação «não se 
avaliou por estar no rol dos livros defesos»; inclui-se também nos Historiadores em latim, De antiquitatibus 
ac de bello Judaico (n.º 4337), e em língua italiana (n.º 4658).

560 N.º 4945. Los comentarios de Cayo Julio Cesar por Diego López de Toledo. A edição princeps da tradução 
castelhana é de Toledo, 1498. Na BNE há uma edição da mesma tradução cota U/4198, de 1549. Na BNP 
existe a edição de Paris, 1549.

561 N.º 4972, descrito como «Comedia de Plauto chamada “Soldado glorioso”». Titus Maccius Plautus (†180?-
184aC?). Miles gloriosus, no original latino. Só encontrámos a tradução castelhana La Comedia de Plauto 
intitulado «Milite Glorioso», Antuérpia, Martin Mcio, 1555 BNE U 3448. Existem várias traduções contem-
porâneas para português, com o título O soldado fanfarrão.

562 N.º 4916 descrito como «Marco Pelo [sic] Veneseano». Deverá corresponder à edição castelhana da obra, 
de que encontrámos exemplares das edições de 1518 e 1529 (cujo títuto descrevemos) na BPE: Libro del 
famoso Marco Polo Veneciano de las cosas marauillosas que vido en las partes orientales, conviene saber en las Indias, 
Armenia, Arabia, Persia, Tartaria. E del poderio del gran can y otros reyes; e n.º 4978, descrito como «Historia 
das Indias em portuguez», que corresponde à edição portuguesa de 1502.

563 Comentário às Crónicas de Eusébio. BNP, 5 tomos, 1506, 10 exemplares. Na BACL, n.os 208 e 209 há exem-
plares da 3.ª e 4.ª partes desta obra, mas sem rosto. Edição completa das suas obras: Veneza, 1507-1530. Os 
n.os 4796 e 4908 reportam-se a outras obras do mesmo autor.

564 N.os 4918 e 4919. Esta crónica de Florián del Campo teve duas edições em Zamora, em 1541 e em 1544.  
A edição presente é uma das duas. Existe na BNP a de 1541: H.G. 2399 V., RES. 210 V., RES. 462 V., e ainda  
RES. 211 A., RES. 378 A., e ainda outras cotas. Outro exemplar da mesma obra, n.º 4919.

565 N.º 4917. Cronica del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba (†1515), político e militar espanhol, vice-
-rei de Nápoles. A edição mais antiga que referenciámos na BNP, BNE e BnF é a de 1527, Sevilha, Jacob  
Cromberger, que pensamos ser a edição princeps. Outro exemplar no n.º 4955.

566 N.º 4920, editada em Medina del Campo, por Guillermo de Millis, em 1553. BNP: RES. 627 A.; RES. 628 A.; 
RES. 1063 V., edição que figurava na livraria.

567 Edição princeps de Sevilha, 1499, de uma obra escrita c. 1430 e de que sobreviveram nove manuscritos.
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Cronica del muy efforçado cavallero el Cid Ruy Dias Campeador568, a Historia do 
marquês de Pescara de Pedro de Valdès (†?), editada em Antuérpia em 1558569, 
e uma Crónica de Aragão que não conseguimos identificar. O maior cronista de 
Aragão é Jerónimo Zurita (†1580), mas a edição princeps dos Anales de la Corona 
de Aragón é de 1562, sendo que, embora possível, parece difícil ter ainda sido 
adquirida antes da morte do Duque em 1563. Não deixaremos ainda de referir 
uma obra de grande difusão no âmbito do ciclo de matéria profética peninsular 
medieval sobre a destruição das Espanhas, o Planto sobre España, apócrifa, atri-
buída a Isidoro de Sevilha (†636), que circulou intensamente nos séculos xv e 
xvi em manuscrito570.

Referência particular tem também de ser feita a uma obra de grande fortuna 
entre a Idade Média e o Renascimento – e que se encontrava igualmente, como 
assinalámos, entre os livros de D. Catarina: a Chronica lhamada el Triumpho de 
los nueve más preciados varones de la fama en ql se tiene las vidas de cada uno y los 
excelentes hechos en armas y grãdes proezas q cada uno hizo en su vida… Os nove 
da fama eram três cristãos – rei Artur, Carlos Magno e Godofredo de Bolhão – , 
três judeus – Josué, David e Judas Macabeu – e três gentios – Heitor, Alexandre 
Magno e Júlio César – protagonistas destas histórias de feitos e de heróis, que 
teve assinalável expressão artística e até heráldica, além de literária571. Pelo seu 
recorte e conteúdos, compreendemos o sucesso desta crónica anónima cuja 
circulação, manuscrita e impressa, foi intensa, tendo também sido objecto de 
edição em língua castelhana em Portugal, por Germão Galharde, em 1530, dedi-
cada a D. João III, decerto a que se encontrava na livraria572.

Também a cronística portuguesa se encontrava representada, através de 
um conjunto de obras, algumas delas de difícil identificação e, com excepção 

568 N.º 4926. Para o período que nos interessa encontramos uma edição de Burgos, de 1512; outras: de Sevilha, 
por Juan Cromberger, de 1525; de Toledo, por Miguel de Eguia, de 1526; de Sevilha, de 1545, entre outras. 
Foi obra de muita circulação, sendo impossível averiguar a edição da livraria.

569 N.º 4934: Historia del fortissimo, y prudentissimo capitan, Don Hernando de Aualos, marques de Pescara, com 
los hechos memorables de otros excellentissimos capitanes del emperador Don Carlos V […]. Há um exemplar da 
edição princeps de 1558, certamente a que se encontrava na livraria, na BPE, n.º 516, e na BNP da mesma 
edição e ainda da edição de 1570, esta já fora do nosso arco cronológico.

570 N.º 4973, descrito como «Pranto sobre Espanha por Santo Isidro de Sevilha». Texto apócrifo atribuído a 
S. Isidoro de Sevilha (†636), eclesiástico e erudito hispano-romano, bispo, teólogo e doutor da Igreja. Não 
encontrámos edição impressa, e talvez fosse em versão manuscrita que estava na livraria.

571 V. o belíssimo pergaminho de teor heráldico, com a representação iluminada dos emblemas dos nove da fama 
(IAN/TT, PT TT-ACR/C/A/121).

572 N.º 4960. Chronica llamada el triumpho de los nueve más preciados varones de la fama en ql se tiene las vidas de 
cada uno y los excelentes hechos en armas y grãdes proezas q cada uno hizo en su vida. Cõ la vida del muy famoso 
cauallero Beltrã de Guesclin... / nueuamete trasladada de linguage frãcesa en nuestro vulgar castellano por el... varõ 
Antonio Rodriguez Portugal...[…], Lisboa, Germão Galharde, 1530. Há um exemplar desta edição na BNP, 
RES. 3736 V. e F. 6914, Purl 14549, com a indicação de ser único em Portugal. Anselmo, n.º 587. Das outras 
três edições peninsulares no século xvi, apenas uma se encontra no período que nos interessa: Valencia, por 
Juan Navarro, 1552. As outras são de 1585 e 1586, de que também há exemplares na BNP.
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das crónicas de Barros e Castanheda, todas elas em cópias manuscritas. Desta-
quemos uma «Crónica de Portugal», que poderá corresponder à crónica geral 
de Portugal, hoje representada pelo texto das Crónicas dos 7 primeiros reis de 
Portugal, ou Crónica de 1419, longamente atribuída a Fernão Lopes573. Deste 
último surge a Crónica de D. João I 574, e de Gomes Eanes de Zurara (†1474) 
a Crónica da tomada da cidade de Ceuta575; uma Crónica d’el rei Dom Sancho,  
2.º rei de Portugal, talvez da autoria de Rui de Pina (†1522)576. Surge ainda uma  
«Crónica d’el rei Dom Pedro, 8.º rei de Portugal», atribuída a Zurara no inven-
tário577. 

Já entre os cronistas quinhentistas, contam-se Fernão Lopes de Castanheda 
(†1559) e a História do descobrimento & conquista da India pelos portugueses, 
em dois exemplares578, bem como a I e II Décadas da Ásia de João de Barros 
(†1570)579, ambas através das respectivas edições impressas. Inesperadamente, 
se tivermos em conta a secção, encontramos um manuscrito da obra poética do 
rei D. Dinis580. Extremo interesse tem a presença da Summa oriental de Tomé 
Pires (†c. 1540) numa cópia incompleta em «letra de mão»581, bem como uma 
obra manuscrita e «com algûmas fortalezas debuxadas de colores» de D. João 
de Castro (†1548), cosmógrafo e vice-rei da Índia, avaliada em 1600 reais582. 
Recordemos que o secretário de Afonso de Albuquerque e cronista Gaspar 
Correia (†c. 1565?) se atribuía o «entendimento em debuxar», de que se ser-
viu quer Lopo Soares de Albergaria quer o próprio D. João de Castro, que em 
1547 o encarregou de «desenhar os retratos dos governadores da Índia»583. 
Poderá colocar-se a hipótese de os debuxos da obra na livraria de D. Teodósio  

573 Adelino Almeida Calado, na sua edição da Crónica de Portugal de 1419, ed. crítica com introdução e notas de 
[…], Aveiro, 1998, na introdução, p. XXVII, afasta a hipótese de a autoria ser deste cronista.

574 Existem cinco cópias manuscritas desta crónica na BDM. MBDMPDVV, ms., n.os 43, 44, 69, 70, 129 (esta 
depois de 1700).

575 N.º 4936, crónica escrita c. 1450, só editada em 1644 como 3.ª Parte da Crónica de D. João I.
576 A identificação não é segura. Poderá tratar-se de parte da Crónica de 1419, ou das Crónicas de Pina, que circu-

laram em versão manuscrita até ao século xviii.
577 Descrito como «Choronica d’el rej Dom Pedro, o outauo rej de Portugal composto por Gomes Pena de letra 

de mão, diguo por Gomes Eanes de Letra de pena […]». Não temos conhecimento de qualquer crónica deste 
autor sobre D. Pedro I, para lá da crónica de Fernão Lopes.

578 N.os 4963 e 4964, descrito como «Os outo livros da História da Índia de Castanheda». A sua crónica teve de 
imediato grande difusão, pois já em 1554 era objecto de edição castelhana impressa em Antuérpia, por Martín 
Nucio. Trevor Dadson, op. cit., p. 75.

579 N.º 4965, descrito como «Primeira e segunda parte da Asia de João de Bairros».
580 N.º 4944, descrito como «Obras del rej Dom Dinis feitas de mão de pergaminho de marqua grande em taboas 

foi aualiado em outenta reais». 
581 N.º 4956, descrito como «Summa oriental Escrita de mão em pergaminho grande nam he acabado foi aua-

liado em quatrocentos reais».
582 N.º 4977, descrito como «hum liuro em portuges de letra de pena de Dom Ioão de Castro viso que foi da 

India com algûmas fortalezas debuxadas de colores».
583 António Alberto Banha de Andrade, Gaspar Correia inédito, separata da Revista da Universidade de Coimbra, 

XXVI, 1977, p. 8 e p. 12.

V. p. 384 (63)

V. p. 384 (62)
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serem do autor das Lendas da Índia? É ainda nesta secção que surge outro ins-
trumento de memória linhagística e aristocrática, um livro das linhagens de Por-
tugal manuscrito, com toda a probabilidade um nobiliário medieval que poderia 
corresponder a uma das muitas cópias do Livro de Linhagens do conde D. Pedro584.

Não deixaremos de referir a hoje raríssima e importante obra Descrição e 
debuxo do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra de Francisco de Mendanha585. De 
cariz bem diferente é a Arte de aritmetica de conta castellana, um dos primeiros 
tratados castelhanos de cálculo mercantil da autoria de Juan de Ortega, (†1568), 
matemático, da Ordem dos Pregadores586. Registe-se ainda a presença de 
Matteo Maria Boiardo (†1494), poeta italiano e do seu Orlando innamorato, 
poema épico em língua italiana, inacabado587, que teria continuação com o 
Orlando furioso (1516), de Ludovico Ariosto (†1533). Em termos percentuais, 
os historiadores medievais e modernos constituem 81% do total, e as traduções 
de autores antigos 19% – todas elas para castelhano. 

Assinale-se também o apreciável acervo de crónicas em «letra de pena ou 
letra de mão», facto que evidencia como a transmissão cronística através de 
cópias manuscritas permanecia no século xvi um sinal de «distinção», mor-
mente nas classes aristocráticas, para além do facto de só muito tarde grande 
parte do universo cronístico português ter sido objecto de edições impressas, 
questão que abordaremos adiante.

Segue-se um quadro com os nomes de todos os historiadores em linguagem, 
que pudemos identificar, por ordem alfabética.

Quadro 9 – LIVROS IDENTIFICADOS DA SECÇÃO  
HISTORIADORES EM LINGUAGEM  

(n.os 4907-4980)

n.º de ordem nome n.º de entradas

4943 Afonso X 1

4908 Alonso de Madrigal 1

4969 Alonso Fernández de Madrid 1

4976 Frei Antonio de Guevara 1

584 N.º 4939, descrito como «Liuro das linhages de Portugal de letra de mão de marqua grande de pasta foi 
aualiado em mil rs». 

585 Francisco de Mendanha (†séc. xvi) estudou Filosofia, Teologia e Direito pontifício em Paris, e foi cónego 
regular de S. Agostinho em Coimbra. O único exemplar conhecido desta obra publicada em 1541 existe na 
Newberry Library. Edição fac-similada de I. S. Révah, 1958.

586 N.º 4980. Edição princeps Barcelona, 1512. BNP: ed. Saragoça, in 4.º, 1559, não pode ser esta a edição pre-
sente na livraria, que era in 8.º. Há ainda, com outro título edição de Sevilha, 1552.

587 N.º 4966. A edição princeps do Orlando innamorato é de 1495, a que se seguiram várias outras ao longo do 
século xvi.

[continua]
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n.º de ordem nome n.º de entradas

4910;4914 Apiano Alexandrino 2

4944 D. Dinis 1

4923 Diogo López de Cordegana (atrib.) 1

4922; 4835 Fernán Sánchez de Valladolid 2

4958 Fernão Lopes 1

4963; 4964 Fernão Lopes de Castanheda 2

4931; 4941 Flávio Josefo 2

4910; 4918; 4920 Florián del Campo 3

4970 Francisco de Mendanha 1

4967 Giovanni Leone dell’Africa/Al-Hasan ibn 
Muhammad al-Wassai al Fasi

1

4936 Gomes Eanes de Zurara 1

4917; 4955 Hernando Pérez del Pulgar 2

4954 Huan Señedo 1

4973 [Santo Isidoro de Sevilha] 1

4925 Jacomo Fontano e? 1

4961 Jeronimo Sempera 1

4965; 4974 João de Barros 2

4977 D. João de Castro 1

4980 Juan de Ortega 1

4945 Júlio César 1

4916; 4978 Marco Polo 2

4971 Marco Túlio Cícero 1

4966 Matteo Maria Bocardo 1

4962 Paolo Giovio 1

4933 Pedro de Alcocer (pseud. de Juan de 
Vergara)

1

4934 Pedro de Valdès 1

4957 Pedro Díaz del Corral 1

4959 Pedro López de Ayala 1

4932 Pere Antoni Beuler 1

4972 Plauto 1

4928 Plínio 1

4907 Plutarco 1

[continuação]

[continua]
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n.º de ordem nome n.º de entradas

4947 Polidoro Vergílio 1

4930 Quinto Cúrsio 1

4968 Sexto Julio Frontino 1

4915 Tito Lívio 1

4956 Tomé Pires 1

4913 Valério Máximo 1

4912 Xenofonte 1

Terminamos com uma afirmação do humanista D. Jerónimo Osório, que 
sintetiza exemplarmente o estatuto e o lugar da História na cultura do Renasci-
mento: «[…] nada há mais útil do que a História para a aquisição do saber, nem 
com mais força que ela para despertar as virtudes, nem mais salutar para curar as 
chagas da República, nem mais aprazível para o deleitamento da vida»588. 

4.6. «Liuros de leis»

Em terceiro lugar em termos de dimensão, temos 114 livros de Leis em duas 
parcelas (44+70), respectivamente n.os 3940-3983 e 5061-5130, a última das 
quais integrada no conjunto de livros adquiridos após 1559. Na referência a 
esta secção, que naturalmente apresenta cruzamentos importantes com a de 
Cânones, entre os livros identificados encontramos as obras fundamentais do 
Direito, como o Código de Justiniano em três exemplares589 o Digesto Velho590 
e o Novo591, o Digestum infortiatum592, Sexto e Clementinas593, ou a Instituta594. 

588 D. Jerónimo Osório, «Carta-dedicatória ao cardeal D. Henrique da edição da crónica de D. Manuel», De rebus 
Emmanuelis gestis…, 1571 [1572], passo traduzido e citado por Sebastião Tavares de Pinho, «Epistolografia 
e Humanismo em D. Jerónimo Osório», in HP, p. 340.

589 N.os 3960, 3961, 3963. Trata-se de parte do Corpus Juris Civilis, que agrupa toda a obra legislativa de Justiniano 
(Instituta, Digesto, Código e Novelas) designação cunhada no século xvi, com a edição de 1583 por Dionísio 
Godofredo. O Código recolhe os primeiros nove livros.

590 N.º 3957, Digesto Velho (na Idade Média, o DV continha o Digesto do início ao título segundo do livro XXIV. 
Nuno Espinosa Gomes da Silva, História do Direito português. Fontes de Direito, Lisboa, 1985, p.  145), ou 
Pandectas, em grego, compilação de fragmentos de jurisconsultos clássicos. É a mais complexa das 4/5 (na 
classificação medieval) obras que compõem o Corpus Iuris Civilis, ordenado entre 529 e 534 pelo imperador 
Justiniano, base da jurisprudência latina e do Direito moderno.

591 N.º 3959, Digesto Novo (na Idade Média, o DN continha os livros XXXIX até ao fim, o livro V – Nuno Espi-
nosa Gomes da Silva, ibidem). Acrescenta-se no inventário: «sem grozas» [sic]. O nome colectivo de Corpus 
Iuris Civilis foi, como dissemos, cunhado pela edição de 1583 de Dionísio Godofredo, embora fosse já usado 
na Idade Média.

592 N.º 3955, no inventário «O esforcado». Corresponde à 2.ª Parte do Digesto (do final do DV até ao livro 
XXXXVIII – Nuno Espinosa Gomes da Silva, op. cit., p. 145) e surge nos textos em português com a designa-
ção de «esforçado», como sucede neste inventário.

593 N.º 3969, «sem grossas [sic]». Trata-se de duas das quatro compilações menores das Decretais.
594 N.º 3979, uma das partes em que se divide o Corpus Iuris Civilis, espécie de «manual escolar» do Direito 

Romano.

[continuação]
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Destaque ainda para o jurista medieval Dionysus Odofredus/Godofre-
dus (†1265) e o Commentaria in ff [Digesto] et cod.595, o Volumen [parvum], 
última parte do Corpus juris civilis, na sistematização medieval596, a Margarita 
do grande jurista e canonista medieval Baldus de Ubaldis (†1400)597, uma 
edição das Decisiones de Rote598, os quatro volumes dos Consiliorum de Pedro 
Filipe Corneus (†1492)599, de Johannes Bertachinus/Giovanni Bertachini da 
Fermo (†1497), prestigiado canonista italiano, provavelmente o seu Reper-
torium […] iuris utriusque…, considerado como um dos «arquétipos» do 
manual de leis600. 

Entre as adquiridas após 1559, há obras e autores que se repetem em rela-
ção às previamente existentes na livraria, como os vários Digestos, ou Bártolo 
de Sassoferrato (†1357), jurisconsulto, um dos mais notáveis comentadores do 
Direito Romano, considerado o maior jurista da Idade Média601. Apontemos 
ainda, entre muitos outros, o Super codice de Baldus de Ubaldis602, os Consilia et 
allegationes do comentador e jurista Ludovicus Pontanus Romanus (†1439)603, 
de Giovanni Pietro de Ferrari (†?) a Practica iudicialis, que trata de casos jurídi-
cos em concreto, muito difundida em manuscrito604.

595 N.º 3948, descrito como «Odofredus sobre o digesto». Agradecemos a Nuno Espinosa Gomes da Silva a identi-
ficação do título da obra. São duas obras distintas, em dois volumes: um, os seus comentários sobre o Digesto, 
outro sobre o Código, duas das partes constitutivas do Corpus Iuris Civilis de Justiniano.

596 N.º 3956. Agradecemos a Nuno Espinosa Gomes da Silva a identificação desta obra.
597 N.º 3950, descrito como «Margarida Baldi com reportorio de Nicolau de Nilis». É uma obra conjunta de 

Baldus de Ubaldis (†1400), jurisconsulto, professor em Pisa, Perugia e Pádua, discípulo de Bartolo da Sasso-
ferrato, e irmão do também jurisconsulto Angelo degli Ubaldi, e Nicola Milis, jurista franciscano do século xv. 
Deste último, v. ainda n.º 5039.

598 N.º 3968. A Santa Rota é um Tribunal colegial ordinário da Santa Sé com competência eclesiástica e civil, cuja 
primeira regra remonta ao século xiv. Há muitas edições das suas decisões no século xvi, como as Decisiones 
rote noue & antique, Veneza, 1503, ou as Decisiones rote noue & antique cum additionibus: casibus dubijs & regulis 
cancellarie apostolice: diligentissime emendate, de 1508. É impossível determinar a edição presente na livraria 
ducal.

599 N.º 3945, avaliada em 2 mil rs. Agradecemos a Nuno Espinosa Gomes da Silva a identificação da obra. Outra 
intitulada In sextum librum codicis, no n.º 5075.

600 N.º 3946, laconicamente descrito como «Bartochinus». Poderá corresponder à sua obra mais difundida, 
cuja edição princeps é de Roma, 1481, e teve 10 edições até 1500 e muitas posteriores. A primeira edição, de 
Veneza, foi da responsabilidade de Battista Torti (†1540) especializado na edição de textos jurídicos.

601 N.º 5067, no inventário descrito como «Bartolos». Em 11 volumes, trata-se certamente da obra completa, 
que inclui, como peça mais importante, os seus notáveis comentários ao Direito Romano. Na BPE existem 
oito vols. da edição de Veneza de 1492-3. Isabel Cid, Incunábulos da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de 
Évora, cit., cotas: Inc. 500-507.

602 N.º 5068. Referenciámos na BNP a edição de 1526, cotas: S.C. 3477 A., S.C. 3478 A., S.C. 3482 A., S.C.  
34861A.

603 N.º 5070, descrito como «Conselhos de Lodovico Romão» ed. princeps 1474; Pavia 1485, 1504, 1507, 1585; 
Mailand 1489, 1508; Veneza, 1493, 1500, 1517, 1528, (Lyon, Jean de Jonvelle) 1520, 1533, ( Jacques Giunta 
und Jean Moylin) 1539, ( Jacques Giunta) 1545, (Claude Servain) 1555. V. tb. n.º 3954.

604 N.º 5089. Localizámos a 3.ª edição, Lyon, 1556, in 4.º, ed. acrescentada de uma obra terminada c. 1416 pelo 
autor. Ed. princeps 1519? Teve pelo menos 10 edições até ao fim do século xvi.
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Voltando ao núcleo inicial, relevemos a esperada presença das Siete parti-
das de Alfonso X (†1284), o Sábio, rei de Leão e Castela, o mais importante 
código de leis medieval peninsular, em dois exemplares, um manuscrito605 e 
outro impresso606, bem como outras compilações de leis de Castela, como o 
Fuero real, uma não identificada «copilacão das leis de Castela»607, bem como a 
anónima compilação Leyes de la hermandad608. Surgem ainda Las notas del relator 
cõ otras muchas añadidas609, o Regimiento de juezes da autoria de Aleixo Salgado 
[Correia] (†?), licenciado em Direito, impresso em Sevilha em 1556610. A obra 
descrita como Comstituções de Borgonha deverá corresponder à mais importante 
obra do jurista e magistrado francês Bartholomaeus Chassanaeus/Chasseneu/
Cassaneus (†1541)611, ainda presente com os Repertorium consiliorum nos livros 
adquiridos após 1559612.

Quanto às obras portuguesas, citemos à cabeça as Ordenações do Reino613, 
o Regimento dos offiçiaaes das çidades villas e lugares destes regnos editado em 
1504614, o Regimento de como os contadores das comarcas hã de prover sobre 
as capellas…, publicado em 1539615, as Constituições synodaes do bispado de 
Lamego616, Regra e estatutos da Ordem de Santiago617. Entre os adquiridos após 
1559, as Ad constitutiones618 de Aires Pinhel (†1562?), jurista, professor das 

605 N.º 3940, manuscrito de «pergaminho de tábuas de marca grande», avaliado em 1 600 rs.
606 N.º 3941. Acrescenta-se «com gerson». Não identificámos esta edição, avaliada em 700 rs. Na secção de His-

toriadores em linguagem, n.º 4943, surge também a Quarta Partida, relativa a partilhas, em cópia manuscrita 
«em linguagem português» (500 rs.). Há outras obras de Afonso X em várias outras secções.

607 É difícil dizer se se trata de uma edição autónoma ou de uma colecção de leis num mesmo volume. Poderiam 
ser as Partidas (ou parte delas), o Fuero real, ou outras compilações, como as Ordenanzas reales de Castilla, 
preparadas por Alfonso Diáz de Montalvo e publicadas em 1484. Julián Martín Abad, op. cit., p. 168. Sobre as 
primeiras colecções legislativas em Espanha, v. José García Oro, Los reyes y los libros. La politica libraria de la 
corona en el siglo de oro (1475-1598), Madrid, 1995, pp. 59-60.

608 N.º 3975, descrito como «Leis de la ermandade». Leyes de la hermandad. Este es el quaderno de las leys, Burgos, 
s.e., 1527. Poderá ser esta a edição registada no inventário. BNP: RES. 10732 V., F. 1420.

609 N.º 3978. Impresso em Burgos, A. de Melgar, 1525. Existe um exemplar na BDM.
610 N.º 3966. Informações colhidas na BL, I, p. 92.
611 N.º 3982. Commentaria in consuetudines ducatus Burgundiæ principaliter et totius fere Galliæ consecutive, 1517. 
612 N.º 5085. A sua principal obra são os Commentaria in consuetudines ducatus Burgundiae (1517); as outras são 

o Catalogus de gloriae mundi (1529), e o Repertorium consiliorum (1531), colecção de conselhos jurídicos de 
sua autoria.

613 N.º 3983, «dobradas» – dois exemplares? Esta entrada poderá corresponder a uma das várias edições, de 
1512, 1514, 1521 ou 1539. Existem todas na BDM. BDMII-I-XV/XVI, n.os 365, 366 e 367.

614 N.º 3974. Por Valentim Fernandes. Existe na BDM, IBDMMI, n.º 20.
615 N.º 3970. Por Luís Rodrigues. Há na BDM, IBDMMI, n.º 108. Cópia fiel da edição de 1514 de João Pedro de 

Cremona.
616 N.º 3976. Impresso em Coimbra, João da Barreira, 1563, sendo bispo de Lamego D. Fernando de Meneses 

Coutinho e Vasconcelos, capelão-mor de D. João III. Existe na BDM, IBDMMI, n.º 260.
617 N.º 3967. Há três exemplares na BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.os 321 (ed. Lx, 1542), 322 (ed. Lisboa, 1548), 323 

(Setúbal, 1509).
618 N.º 5064, Ad constitutiones cod. de bonis maternis doctissimi amplissimique commentarii… e commentarii ad rub. 

et L. II. C. de rescindenda venditione elaboratissimi. São duas obras; a 1.ª publicada em Coimbra, em 1557; a 2.ª, 
sobre Direito sucessório, em 1557, com nova edição em 1566. Na BNP existem dois exemplares da edição 

V. p. 359 (13)
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Universidades de Coimbra e de Salamanca, os Capitolos de cortes e leys que se 
sobre alguuns delles fizerom619, as Constituições do arcebispado de Lisboa620, ou 
ainda a obra Dos privilegios & praerogativas q ho genero feminino te por direito 
comû & ordenações do Reyno mais que ho genero masculino, de Rui Gonçalves, 
geralmente considerado como uma manifestação tardia, em Portugal, da Que-
relle des femmes621. 

4.7. «Oratoria e Gramatica» 

Analisemos em seguida a secção designada como Oratória e Gramática (n.os 
4162-4266), com 105 entradas, quase todas em língua latina. Trata-se de uma 
secção bastante heterogénea em termos de conteúdos, de acordo com os que 
seriam os nossos critérios hoje. Evoquemos, em primeiro lugar, uma presença 
tutelar: a Ilíada e a Odisseia de Homero, ambas as obras em prosa, «em hum 
volume»622. 

Com destaque absoluto surgem as obras de Marco Túlio Cícero (†43 
a.C.), filósofo, orador, escritor e político romano, um dos modelos maiores da 
latinidade, com 20 entradas, várias das quais referentes a edições de De officiis, 
Orationes e Epistolae. Mas estão também representados Quintiliano (†c. 100), 
autor das Institutiones oratoriae, obra-prima da retórica antiga, cuja versão 
completa foi descoberta no início do século xv por Poggio no Mosteiro de St. 
Gall, com influência notável nas doutrinas pedagógicas do Renascimento, bem 
como duas entradas de Plutarco, os Opuscula e o De superstitione, onde o autor 
procura demonstrar que a superstição é pior do que o ateísmo. Outro autor 
grego é Luciano de Samosata (†c. 181), pensador, retórico e crítico social, 
com assinalável influência a partir do Renascimento, tendo sido editado por 

de Coimbra de 1557, a que se encontrava na livraria ducal, RES. 1884 V. e RES. 3303 V., com a indicação de 
D. Teotónio de Bragança como antigo possuidor. Só recentemente se soube a sua naturalidade: Sesimbra, 
segundo informação de Nuno Espinosa Gomes da Silva. Foi o segundo de três portugueses a ocupar a cátedra 
de Prima de Leis em Salamanca (os outros: Manuel da Costa e Heitor Rodrigues).

619 N.º 5116, publicado em Lisboa, Germão Galharde, 1539. Existe na BDM, IBDMMI, n.º 95. O valor atribuído 
a esta edição em velino é de 200 rs.

620 N.º 5111, impresso em Lisboa, por Germão Galharde, em 1537. Existe na BDM, IBDMMI, n.º 88 (completo) 
e n.º 89 (incompleto). V. ainda n.os 484, 485 e 486.

621 N.º 5114, descrito como «Os privilégios do genero femenil» sem nome de autor, que sabemos ser Rui Gon-
çalves (†15…?), licenciado em Direito, jurisconsulto. Obra publicada em Lisboa, por João da Barreira, 1557, 
e dedicada à rainha D. Catarina, não se sabe se impressa antes ou depois da morte de D. João III ocorrida nesse 
ano. Existe na BDM, IBDMMI, n.º 210. Há dois exemplares ligeiramente diferentes na BNP, RES. 283 V. e 
RES. 284 V.

622 N.º 4256. Ambas em prosa, «em hum volume». Nesta secção a maioria dos textos são latinos, pelo que a 
edição presente seria latina. Há uma edição em Basileia, Johannes Herwagen, 1535, em um volume, que existe 
na BNP, L. 290 A. e L. 291 A., mas não temos dados que nos permitam determinar qual a edição das obras de 
Homero na livraria. Localizámos ainda na BNP outras edições possíveis na livraria, ambas de Basileia, 1541, 
L. 287 A., L. 288 A., L. 289 A., e 1551, L. 296 A.

V. p. 361 (17)
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Erasmo623. Gostaríamos de referir ainda Lucius Annaeus Seneca (†65 d.C.), 
filósofo estóico, pensador romano, um dos autores antigos mais difundidos na 
Península Ibérica desde a Idade Média, presente através das célebres Flores sive 
sententiae insigniores624, bem como Terentianus Maurus (finais séc. i-séc. ii?), 
poeta e gramático romano, com o De litteris, syllabis, pedibus et metris, tratado de 
prosódia e métrica, com edição princeps em Milão, em 1497, ou ainda Quinto 
Asconio Pediano (†76 d.C.), literato e gramático romano com a Orationum 
Ciceronis quinque enarratio625.

Outro autor antigo presente é Públio Valério Máximo (†séc. i d.C.), cuja 
obra não se indica, mas é certamente a sua obra maior, [Valeri Maximi] Factorum 
et dictorum memorabilium libri novem, muito influente na oratória antiga e do 
Renascimento626. Destaque ainda para Martianus Capella (séc. v), enciclope-
dista e retórico, um dos primeiros autores a ocupar-se da divisão dos saberes 
entre Trivium e Quadrivium, com influência marcante na Idade Média. Embora 
a entrada não indique, o título deverá corresponder à sua obra mais notória, De 
nuptiis Mercurii et Philologiae, também intitulada De septem disciplinis, objecto 
de intensa circulação manuscrita, com edição princeps em Vicenza, em 1499627.  
A única entrada em todo o inventário relativa a Aulo Gélio (†180 d.C.), escri-
tor e gramático latino, surge nesta secção, e embora não identificada, sabemos 
tratar-se das Noctes atticæ, única obra de sua autoria que sobreviveu, com edição 
princeps em 1500628. 

Além do quase «omnipresente» Petrarca, cuja entrada não é identificá-
vel629, estão ainda representadas figuras cimeiras do Quattrocento italiano, como 
o humanista e filólogo Lorenzo Valla (†1457) através das Elegantiarum linguae 
latinae libri sex (c. 1444), um dos monumentos da filologia e da latinidade do 

623 N.º 4252. Luciani opuscula Erasmo Roterodamo interprete…, Veneza, Aldo Manuzio, 1516; Luciano Samosa-
lensis opuscula quaedam, Erasmo Rote. Et Thomas More interpretib. (Lyon, 1528). Ambas as edições existem na 
BNP: 1516, RES. 5443 P. e 1528, RES. 5444 P.

624 N.º 4262. Várias edições latinas das Flores, com variantes no título, por exemplo BNP edição de 1547,  
RES. 51172 P. e de 1555, RES. 5426 P. As traduções da obra de Séneca para castelhano foram bastante preco-
ces. Na secção de Poesia encontramos ainda as Tragoediae (n.º 4440), de que existem na BNP, para o período 
considerado, edições de 1505,1510, 1514 (duas), 1522, 1536, 1541, 1548, 1550, 1554. Há dois exemplares 
da edição de Coimbra, de Antonio de Mariz, de 1559, e na secção de Profanos em romance os Provérbios em 
castelhano, com edição princeps em 1482, com muitas reedições, por exemplo em 1495, 1500, 1512, 1528. 
Exemplares da edição de 1500 na BPE, n.º 467, Inc. 467. BNP, ed. 1535, Sevilha, RES. 1354 V., que pertenceu 
ao Seminário de Santarém.

625 N.º 4249. Quinto Asconio Pediano comentou pelo menos 16 discursos de Cícero, à intenção dos seus filhos, 
mas apenas cinco chegaram até nós. Na BNP existem dois exemplares, um da edição de 1520, L. 164 A., outro 
da edição de 1536, L. 2194 A.

626 N.º 4226, «com comento».
627 N.º 4227. Contou com 8 edições até 1600.
628 N.º 4254. Na BNP há edições, com variantes no título, de 1509, 1526, 1539, 1546.
629 N.º 4223. A descrição é vaga: «obras de Petracha [sic] antiguas», o que inviabiliza a identificação.
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Renascimento630, ou Angelo Poliziano (†1494) com os seus Opera. Aqui sur-
gem também autores cimeiros da cultura quinhentista europeia como Erasmo 
de Roterdão (†1536), de quem encontramos 9 entradas, sendo o autor mais 
representado nesta secção depois de Cícero: vários exemplares dos Adagia631 
e das Epistolas, o Antibarbarorum, as Parabolae sive similia, bem como Thomas 
More (†1535) e a Utopia, e Epigramas, em dois exemplares632. 

Destaquemos ainda Guillaume Budé (†1540), com dois títulos, o De asse, 
pioneiro tratado sobre numismática antiga traduzida em 1535 para portu-
guês633, e as Epistolae, impressas pela primeira vez em 1520, que integram uma 
pequena parte das suas cartas. Polidoro Vergilio (†1555), também presente 
entre os Historiadores em latim com a sua crónica de Inglaterra, surge aqui 
com a muito difundida obra De inventoribus rerum634. Referência ainda para 
o menos conhecido humanista italiano Celio Rodigino/Ludovico Ricchieri 
(†1525), e a obra Antiquarum lectionum, colecção de adágios e notas sobre os 
antigos635. 

A cultura política medieval e a moderna surgem, respectivamente, através 
do tratado de matriz aristotélica de S. Tomás de Aquino (†1274), De regimine 
principum, e o De regno et Regis institutione. Libri IX do humanista italiano  
Francesco Patrizi de Siena (†1494), um dos mais influentes tratados políticos 

630 N.º 4233, objecto de numerosas edições impressas. Edição princeps de 1472. Consultámos o exemplar da 
edição de Lyon, de 1528, da BNP, RES. 3943 V. A folha de rosto está mutilada.

631 N.º 4172. Com a indicação «antigo», avaliado em 200 rs. A 1.ª edição dos Adagiorum collectanea (800 provér-
bios) foi publicada em Paris, em 1500. A edição de 1508 inclui 4151 provérbios e sentenças. A última edição 
preparada por Erasmo, que morreu em 11 de Julho de 1536, muito acrescentada, é de 1536: Adagiorvm chi-
liades des. Erasmi Roterodami…, Basileia, Froben, 1536. Exemplar da BNP, RES. 2177 V. Outros exemplares, 
não sabemos também de que edição, nos n.os 4183 (50 rs.) e 4185 (80 rs.). 

632 N.º 4235, descrito como «Vt topia [sic] e epigramas de Tomas Mouro de quarto em pasta duas vezes foram 
aualiados em cemto e simcoemta reais ambos». Thomas More (†1535), humanista e escritor inglês, homem 
de estado, diplomata, jurista, mártir e santo da Igreja Católica. Na BNP há dois exemplares da edição de 1518, 
com rostos diferentes.

633 N.º 4229. Edição princeps, 1514. Tratado pioneiro sobre moedas antigas; edição em Veneza, 1522. Na livraria 
da Cartuxa existia o original da tradução portuguesa do De asse, realizada em 1535, em Évora, pelo italiano 
Pero de Moyra Angeli, e dedicada a D. João III, de que se conserva cópia na BPE CV-1-35. V. Luís de Matos, 
«Ebora Hvmanistica», cit., pp. 18-19. Na BACL existe uma cópia (ms. 691) da mão de frei Vicente Salgado, 
terminada em 1800. Catálogo de manuscritos. Série vermelha, II, Lisboa, 1986, p. 121. Pela referência, fica-se na 
dúvida se a tradução é de um sumário ou epítome da obra feita pelo próprio Budé a pedido do rei de França. 
Consultámos a edição de Paris de 1516, BNP, RES. 4188 V., proveniente do ANTT.

634 N.º 4238, descrito como «Virgilio Polidoro» (†1555), sacerdote, humanista e historiador italiano, historió-
grafo de Henrique VIII. O De inventoribus rerum foi a sua 2.ª obra publicada (a 1.ª foi o Liber proverbium, 
1498), em 1499. Objecto de intensa circulação europeia: tradução em francês (1521), alemão (1537), inglês 
(1546) e castelhano (1551). Foi mais tarde colocada no Index. Poliodoro foi autor de uma crónica latina de 
Inglaterra, de que existia também um exemplar na livraria de D. Teodósio. 

635 N.º 4231. Edições possíveis: Aldo Manuzio, 1515, reed. 1515, edição póstuma Basileia, Froben, 1542.
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dos séculos xv e xvi, escrito entre 1481 e 1484, dedicado ao rei Afonso V de 
Aragão, e publicado postumamente em Paris em 1519636. 

Também nesta secção se encontram obras relacionadas com a vida cultu-
ral do Reino, como as Epistolae de Cataldo Sículo (†c. 1517)637, que além do 
magistério junto de várias figuras da nobreza de corte chegou a ser mestre do 
então muito jovem D. Teodósio. D. Jerónimo Osório (†1580), teólogo, presti-
giado humanista e bispo de Silves, está representado através de duas importantes 
obras: o duplo tratado De nobilitate civili et christiana, publicado em 1542, com 
grande impacto e difusão europeias638, alcançando 75 edições em vida do autor, 
63 das quais fora de Portugal639, bem como a sua carta à rainha Isabel I de Ingla-
terra, impressa em Lisboa, em 1562640. Damião de Góis é outra presença, esta 
provável, através da Urbis ulisiponis descriptio, publicada em Lisboa em 1554641. 
Outro autor português é o médico, humanista e filósofo António Luís (†1565) 
através da Panagyrica oratio, dedicada a D. João III e publicada em Lisboa em 
1539642. Neste último caso, note-se que a sua oração panegírica, fundamental-
mente constituída por uma vibrante e detalhada exaltação do processo expan-
sionista português, foi editada no preciso ano em que se iniciava o seu processo 
na Inquisição643.

636 N.º 4193. Seguiram-se várias edições, por exemplo Paris, Galeotus a Prato, 1531; há uma edição latina de 1567 
na BNP. A obra foi traduzida para castelhano em 1591, Madrid, Luis Sánchez. Não confundir com Francesco 
Patrizi (†1597), filósofo e homem de ciência.

637 N.º 4191, Epistolae et orationes quedam Cataldi Siculi, Lisboa, Valentim Fernandes, 1500. Existe na BDM. V. 
CPM, n.º 78, BDMII-I-XV/XVI, II, p. 23.

638 Sobre a presença das obras de Osório nas mais prestigiadas universidades inglesas, Thomas Earle afirma: 
«Osório was without any doubt the Portuguese author who made the most impact in sixteenth and seven-
teenth-century Oxford and Cambridge. There are about 160 copies of books by him in libraries, well over a 
hundred of old provenance», v. T. F. Earle, Portuguese writers and English readers. Books by Portuguese writers 
printed before 1640 in the libraries of Oxford and Cambridge, Oxford, 2009, p. 122.

639 N.º 4266, descrito como «Heronimo Osorio de mobilitate» [sic]. De nobilitate civili, libri Dvo. Eiusdem de 
nobilitate christiana libri tres, Lisboa, Luís Rodrigues, 1542. A 2.ª edição desta obra é de Florença, impressa em 
1552. A edição presente na livraria é certamente a edição de 1542. Existe na BDM: BDMII-I-XV/XVI, n.º 328, 
bem como vários exemplares na BNP, RES. 1200 P., que consultámos, RES. 2626 P., 2627 P., RES. 4453 P.

640 N.º 4202. Epistola Hieronymi Osorii ad serenissimam Elisabetam Angliam reginam, Lisboa, João Blávio. Existe 
um exemplar desta edição na BDM – IBDMMI, n.º 257 e BDMII-I-XV/XVI, n.º 333 (com indicação de faltar 
a página de rosto), e ainda um outro exemplar da edição de 1575 (n.º 334), que por razões de cronologia já 
não podia integrar a livraria ao tempo de D. Teodósio.

641 N.º 4250, descrito como «descrição de Lisboa». Apesar da omissão do autor, é decerto esta obra de Góis, 
que existe na BDM, no mesmo formato in 4º. BDMII-I-XV/XVI, n.º 183. Com muita frequência, como já foi 
sendo assinalado, os títulos latinos surgem em português no inventário.

642 N.º 4206, descrito como «Raçam [sic] Antonio Luis». Panagyrica oratio elegantissima plurima rerum historia-
rum copia referta Ioanni Huius Nominis Tertio invictissimo Lusitaniarum regi…, Lisboa, Luís Rodrigues, 1539. 
Existem exemplares na BDM. BDMII-I-XV/XVI, n.º 278, v. António Guimarães Pinto, Apostilas a António 
Luís, 1. António Luís e João de Barros, 2. António Luís, António Pinheiro e Rodrigo Sánchez, introdução, edição, 
tradução e comentário de textos de António Luís, Rodrigo Sánchez e João de Barros; coord. e prefácio de 
António Manuel Lopes de Andrade, Lisboa-Aveiro, 2013.

643 José V. de Pina Martins, «António Luís face à l’érasmisme», in Humanisme et Renaissance de l’Italie au  
Portugal, cit., p. 490.
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Devemos ainda destacar a presença de outros autores portugueses como: 
Garcia de Meneses (†1484), bispo de Évora, através de cópia manuscrita da 
Oração ao papa Sisto IV, pronunciada em 1481 e impressa nesse mesmo ano644; 
Fernando Soares Homem, que foi mestre do duque D. Teodósio, com uma 
gramática latina, dedicada ao duque645; Pedro Mendes (†c. 1594), presbítero, 
professor e orador, através de um panegírico do duque D. Teodósio, que per-
maneceu manuscrito646; Martim de Figueiredo (†15…?) com o Commentus 
in Plinii naturalis historiae647; e ainda o sevilhano Juan Fernández, professor 
de Humanidades em Salamanca, Alcalá e Coimbra, que manteve uma relação 
particular com a Casa de Bragança, já que foi mestre do futuro duque, D. João, 
a partir de 1549648, e traduziu para latim a Crónica do condestabre D. Nuno 
Álvares Pereira. Presente está ainda António Pinheiro (†c. 1582), através da 
edição comentada da obra maior de Quintiliano, as Institutiones oratoriae, um 
dos modelos da oratória no Renascimento, autor com mais de 40 edições entre 
1470 (princeps) e 1538, entre edição e comentários, e que também alcançou 
em Portugal ampla difusão nos meios cultos649. Homem de formação huma-
nista, António Pinheiro fora bolseiro régio no Colégio de Santa Bárbara, em 
Paris, e publicou esta obra, que alcançou alguma notoriedade europeia, ainda 
em Paris, antes do seu regresso ao Reino por ordem de D. João III, junto de 
quem ganharia valimento650.

644 N.º 4246, obra impressa em 1481, em Roma. Em 1561 foi reeditada com a Corografia de Gaspar Barreiros; 
2.ª ed. 1572, 3.ª ed. 1577. Foi reeditada com tradução portuguesa por Américo da Costa Ramalho in Latim 
renascentista em Portugal (Antologia), Coimbra, 1985. Finalmente, foi publicada em Orações de obediência. 
Séculos xv-xvii, 2, ed. fac-similada [da edição de 1481], com nota bibliográfica de Martim de Albuquerque e 
tradução portuguesa de Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, 1988. 

645 N.º 4247, Grammatices duo compendia, eo in methodon contracta… illustrissimi ducis Brigantiae institutorem, 
Coimbra, João Álvares, 1557. No inventário diz-se «duas vezes», o que sugere tratar-se de dois exemplares 
da mesma obra.

646 N.º 4201, descrito como Oração de Pero Mendes ao duque de Bargança [sic]». Panegyris in illustrissimi principis 
Domini Theodosi Brigantiae ducis laudem. BL, III, p. 599, com a seguinte indicação: «Conserva-se M. S. na Bib. 
Real». Efectivamente, encontramos esta obra descrita no inventário setecentista dos manuscritos da biblio-
teca régia, BGUC, cod. 1018, n.º 1097, in 4.º. Acrescenta-se no inventário da livraria ducal: «foi avaliado na 
dita Comthia [50 rs.] por ser letra de mão». 

647 N.º 4228. Martim de Figueiredo (†15…?), doutor em leis e Direito canónico, do Desembargo do Paço no 
reinado de D. João III, tio do humanista Aires Barbosa. Commentus in Plinii Naturalis Historiae prolugum a 
[…] doctore Martino Figuereto editû Serenissimi Portugaliae Regis Senatore, Lisboa, Germão Galharde, 1529. 
Existe exemplar na BDM.

648 N.º 4195, Orationes duae; Altera in celebritate academiae Coninbricensis Ludovicum infantem Joannis Regis fra-
trem excipientes; Altera, habita ad Conimbricensis in funere Eduardi Joannni Tertii filii, Coimbra, 1548. Juan 
Fernández (†15--?). 

649 Guillermo Soriano Sancha, «Quintiliano y el Humanismo en Portugal entre los siglos XV y XVIII», e  
Humanista, 27, 2014, ISSN 1540 5877, pp. 350-362.

650 N.º 4217, descrita como «Quintiliano com comentários de Antonio Pinheiro». M. Fabii Quintiliani, oratoris 
eloquentissimi, Institutionum Oratoriarum Libri XII […] Doctissimus comentarius Antonii Pino portodemaei 
in tertium […], obra impressa em Paris, Miguel Vascosan, 1538. Existe um exemplar na BNP, com a cota  
RES. 711 A. Há ainda duas outras entradas nesta secção – n.os 4200 e 4221 – relativas a outras edições da obra 
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Outra zona fundamental no interior desta secção é a das obras de carácter 
gramatical, linguístico e lexicográfico, em suma, instrumentos do trabalho filoló-
gico e de tradução, bem como um apreciável número de gramáticas, dicionários 
e vocabulários, que vamos também encontrando disseminadas em várias outras 
secções do inventário. Uma referência inicial para a gramática latina Carmina 
[…] de arte gramatica do flamengo João Despautério (†1520), talvez na edição 
de Coimbra, por João Álvares, 1555651. Referência particular é devida à célebre 
Gramatica de Juan de Pastrana (†14…?). uma das mais difundidas artes da gra-
mática na época, impressa em Lisboa, por Valentim Fernandes, em 1497, sendo 
posteriormente reeditada e que constituiu durante longos anos o manual em 
vigor de mestres e estudantes no Estudo de Lisboa652. 

O monumental Dictionarium do humanista e filólogo italiano Ambrogio 
Calepino (†1510), objecto de numerosas edições desde a princeps de 1502, tinha 
também lugar na livraria ducal653, bem como o Uniuersal vocabulario en latin y en 
romance… do cronista – como se intitulava – humanista e lexicógrafo Alfonso 
de Palencia (†1492)654, e o Vocabulario de Antonio de Nebrija (†1522)655. 
Referência também para o Vocabularius de Guarinus Veronensis (†1460)656. Há 
ainda três entradas descritas como «Vocabularios de tres línguas», outra relativa 
a um «Vocabulario em latim e alemão», e ainda um «Vocabulario de letra em 
framces» que não identificámos – mas cuja presença na livraria é significativa, 
pela abertura às línguas vernaculares que pressupõe. 

de Quintiliano. Sobre esta obra de Pinheiro, no contexto dos seus estudos humanísticos como bolseiro 
régio em Paris, v. Belmiro Fernandes Pereira, «António Pinheiro e os seus “In tertium M. Fabii Quintiliani 
librum commentarii”» (1538), Revista da Faculdade de Letras, «Línguas e Literaturas», Porto, XIV, 1997,  
pp. 329-341. Os Comentários de Pinheiro tiveram assinalável difusão europeia, contando-se sete edições em 
França e Itália entre 1538 e 1569. Belmiro Pereira, op. cit., p. 340. Sobre António Pinheiro no contexto da corte 
joanina, v. Ana Isabel Buescu, D. João III, cit., pp. 259-260. 

651 N.º 4187, descrito como «Gramatica de desponterio». Há ainda duas edições posteriores, em Braga, de 1561 
e 1563, que também poderiam encontrar-se na livraria ducal.

652 N.º 4230. A edição princeps é de Valentim Fernandes, 1497; terá havido uma edição de 1501, desaparecida. 
A edição de Cremona de 1512 existe na BDM. BDMII-I-XV/XVI, n.º 341. O arcaizante método de ensino da 
gramática de Pastrana foi sendo progressivamente contestado. A Nova Grammatices ars de Estêvão Cavaleiro, 
publicada em 1516, contestou e polemizou, de forma incisiva em nome dos novos tempos, contra a Gramatica 
pastrane. Américo da Costa Ramalho, Estudos sobre o século xvi, Paris, 1980, pp. 125-151.

653 N.º 4210, Dictionarum… «em folha dos antigos», podendo corresponder à edição princeps de 1502. Avaliado 
em 400 rs. Foi objecto de numerosas edições: só os Manuzio, em Veneza, fizeram 18 edições entre 1542 e 
1592. Há um exemplar da edição princeps na FLUL, RES. 144. Na BNP há, por exemplo, um exemplar da edi-
ção de Paris, de 1516, RES. 1156 V., e dois exemplares da edição de Paris, de 1517, L. 2287 A. e RES. 492 A.,  
que consultámos. Na folha de rosto, ostenta a indicação manuscrita «Do Collº do Porto».

654 N.º 4212, descrito como «Vocabulário de Afonso de Palença», ed. princeps: Sevilha, 1490; há dois exemplares 
deste incunábulo na BNP: INC. 157, que consultámos, e INC. 158.

655 N.º 4208, Vocabulario latino-español, ed. princeps 1492, ou «español-latino», ed. princeps, de 1495. Trata-se do 
primeiro dicionário espanhol; como estamos perante um só volume, é difícil saber qual deles é.

656 N.º 4213. Vocabularius breviloquus cum arte dipthongandi, punctandi et accentuandi, com edição princeps em 
1501.
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Não deixaremos de sublinhar ainda duas entradas, ambas laconicamente 
descritas como «liuro de letras», mas com descrições e avaliações bem 
distintas: a primeira, «de quarto em pasta dourada» (n.º 4260), avaliada em 
150 reais; a segunda, «de quarto em purgaminho velho» (n.º 4261), avaliada 
em 20 reais, que poderão corresponder a livros de caligrafia, sem que possamos 
confirmá-lo. A Casa de Bragança teria ao seu serviço, alguns anos mais tarde, 
o pintor-fidalgo Giraldo Fernandes (†1592), autor do mais antigo tratado de 
caligrafia em Portugal, o inédito Tratado de letra latina (1560-1561), revelado e  
estudado por Vitor Serrão, destinado ao ensino de D. João, primogénito do 
duque D. Teodósio. Como observa Serrão, mais de uma década antes da 
publicação da Arte de Manuel Barata, ele próprio cavaleiro-funcionário da Casa 
de Bragança, já esta patrocinava, pois, a prestigiada, cultivada e nobilitante arte 
da caligrafia657.

Impõe-se finalmente uma referência a duas importantes obras de arquitec-
tura integradas nesta secção, sem que para tal divisemos o motivo: o famosíssimo 
De re aedificatoria do florentino Leon Battista Alberti (†1472), e as Adnotationes 
ad Vitruvium de Guglielmo Filandro (†1565)658. 

4.8. «Liuros profanos em romance»

Os 66 livros que integram esta secção (n.os 4841-4906) constituem, como a pró-
pria designação deixa entrever, um conjunto heterogéneo de obras cujo traço 
de união é o de surgirem em «romance», ou seja, em português e castelhano. 
Referi-las-emos por zonas temáticas, para uma melhor compreensão das linhas-
-de-força dos seus conteúdos e, também, para entender o sentido da própria 
categoria presente no inventário, bem como procurar averiguar do seu possível 
sentido no interior da livraria de D. Teodósio.

Em primeiro lugar, referiremos as obras literárias e de ficção, que reme-
tem, no quadro de um quotidiano aristocrático, para o ler e o ouvir ler, práticas 
tão enraizadas entre as elites, numa perspectiva de fruição, entretenimento e 
prazer. Aqui encontramos o célebre e muito difundido Laberinto de fortuna, 
ou Las trezientas, poema alegórico inspirado em Dante, obra maior de Juan de 
Mena (†1456), dedicada a Juan II de Castela659. Presentes estão também os não 

657 Vitor Serrão, «Tratados de pintura, iluminura e caligrafia…», cit., sobretudo p. 78-83.
658 Poderá ser a edição de Lyon, 1522.
659 N.º 4846, descrito como «As tresentas de Joam de Mena». Avaliado em 100 rs. Destacamos na BNP duas 

edições incunabulares de 1499, INC. 183 e INC. 1534, um exemplar da edição sevilhana de Cromberger de 
1517, cota RES. 2531 A., que consultámos; de Antuérpia, 1552, cota RES. 1088 P. Las CCC del famosíssimo 
poeta Juã de Mena: cõ otras XXIII coplas y su glosa y la coronacion del mesmo poeta: & otras cartas: & coplas & 
cãciões. Agora nueuamente añadidas, Sevilha, 1517. No rosto assinala-se a proveniência da Cartuxa de Évora, 

V. p. 382 (58)
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menos conhecidos Proverbios do marquês de Santillana, escritos em 1437, para 
a formação do jovem príncipe Henrique, filho do rei Juan II de Castela660, ou 
a Segunda parte de las quatrocientas respuestas… de frei Luis de Acuña (século 
xvi)661. Entre os Profanos em romance estava ainda a célebre Historia del empe-
rador Carlomagno y los doze pares de Francia, livro de cavalaria que também 
na sua tradução castelhana teve notável êxito editorial662, bem como outros 
nomes grandes da poesia castelhana como Garcilaso de la Vega (†1536) e Juan  
Boscán (†1542)663, dois cancioneiros castelhanos, um deles que o inventário 
não identifica, mas certamente o Cancionero general de Hernán del Castillo664, 
e o Cancionero de Juan del Enzina665, várias obras de fr. Antonio de Guevara, 
um dos autores castelhanos mais lidos e editados no século xvi, novelas como a 
quadrilingue Historia de Aurelio y Isabella de Juan de Flores (†?)666, ou as Obras 
de Jorge de Montemor (†1561), poeta e cantor português de língua castelhana, 
autor da célebre novela pastoril Diana667. 

por doação de D. Teotónio. Esta edição das Trezientas está junta com a Coronación do mesmo autor, dedicada 
a D. Iñigo Lopez de Mendoça, marquês de Santillana, e que existia na livraria da rainha D. Leonor.

660 N.º 4847. Iñigo López de Mendoza (†1458), 1.º marquês de Santillana, homem político e prestigiado 
poeta de influência italianizante. Ed. princeps 1494. Existe exemplar da edição sevilhana de 1516 na BNP,  
RES. 8842 V.

661 N.º 4894. Segunda parte de las quatrocientas respuestas en q se continen otras quatrocientas respuestas a otras 
tantas preguntas que el illustrissimo señor don Fradique Enrriquez, almirante de Castilla, y otras personas enbiaron 
preguntar. Encontrámos referência a uma edição de 1545, e na BNP uma outra impressa em Valladolid, por 
Francisco Fernandez de Cordova, em 1552, cota RES. 269 A. Pertenceu à Ordem da Cartuxa, Convento de 
Santa Maria de Scala Coeli. As quatrocientas respuestas…existem também na BNP, edição de 1550, RES. 268 A.  
O autor é aqui identificado como sendo Luís de Escobar.

662 N.º 4903. Obra anónima, o seu tradutor para castelhano foi Nicolas de Piamonte. Segundo o prólogo, o texto 
fora traduzido para francês de uma crónica escrita em latim pelo arcebispo Turpín, suposto contemporâneo 
de Carlos Magno. Edição princeps em castelhano, impressa em Sevilla, por Juan Cromberger, em 1521. Outras 
edições para o período que nos interessa: 1525, 1528, 1534, 1547, 1548, 1549. Na BNP só referenciámos uma 
edição de Madrid, 1723, cota H.G. 20080 P.

663 N.º 4841, descrito como «Obras de Boscam». Trata-se certamente da edição conjunta com o título Las obras 
de Boscán y algunas de Garcilaso, Lisboa, Luís Rodrigues, 1543. Esta edição existe na BDM, BDMII-I-XV/XVI, 
n.º 63. A edição princeps castelhana é do mesmo ano.

664 N.º 4845, descrito como «Camciqueiro [sic] castelhano», ed. princeps de 1511 e modelo de muitas outras 
compilações do género, como o Cancioneiro geral de Garcia de Resende, publicado em 1516. 

665 N.º 4849, descrito como «Cancioneiro de João de Lemzira». Juan del Enzina (†1529), dramaturgo, huma-
nista, músico e cantor. Ed. princeps, Sevilha, 1496 .

666 N.º 4855, Juan de Flores, escritor do pré-Renascimento espanhol, Historia de Aurelio y Isabella hija del rey de 
Escocia: mejor corregida que antes, puesta en español y francês, «em quatro línguas», regista-se no inventário. 
A edição de Antuérpia, de Juan Steelsio, impressa em 1556, é efectivamente constituída por uma tradução 
quadrilingue (francês, italiano, castelhano e inglês). Só localizámos o exemplar da BnF. 

667 N.º 4862, descrito como «Obras de Monte Maior». Las obras de Montemayor. O exemplar da BNE com este 
título (R. 39720) pode ter sido impresso entre 1547 e 1567, em Antuérpia. Em 1554, imprimiram-se Las 
obras de George de Montemayor: repartidas en dos libros, BNE U/744. Ambas são cronologicamente possíveis 
na livraria. Na BNP referenciámos a edição de 1565, que já não poderia integrar a livraria de D. Teodósio: Los 
siete libros de Diana de Iorge de Monte Mayor... Agora en esta postrera impression enmendada [sic] y acrecentada la 
muerte del autor, Lisbona: [s.n.]: vendese en Lixboa em casa de Francisco Grapheo, RES. 820 P., Purl 23023.
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Cabe aqui referir uma obra menor, mas muito apreciada nos círculos aris-
tocráticos, em cópia manuscrita, a Crónica burlesca del emperador Carlos V  
de Francisco de Zúñiga, de ampla difusão manuscrita e impressa no século 
xvi. Francês de Zúñiga era um bobo, ou «homem de prazer» ao serviço de  
Carlos V, que acompanhou D. Catarina na sua entrada no Reino aquando do 
seu casamento com D. João III, no final de 1524, relatando algumas peripécias 
da jornada de Tordesilhas a Portugal668. Mas também a cultura intelectual está 
presente, através da Visión delectable de la Philosophia et artes liberales, de Alonso 
de la Torre (†1460) em dois exemplares, obra alegórica sobre a sabedoria e a 
educação liberal, escrita cerca de 1440, que teria ampla difusão669. 

Entre os Profanos em romance estão igualmente presentes a Miscelânea de 
Garcia de Resende, as obras de Gil Vicente670, bem como traduções castelhanas 
de autores da Antiguidade, como Heliodoro de Emesa (Síria), escritor grego 
do século iii, através da Historia Ethiopica, romance/novela redescoberto no 
Renascimento, com edição princeps em Basileia, 1534, e em castelhano em 1554, 
em Antuérpia, com traduções para várias línguas671, a Eneida de Virgílio672, os 
Dialogos de Luciano (†c. 200?)673 ou os Proverbios de Séneca, tão apreciados 
e difundidos na cultura peninsular674. De Dante surge muito provavelmente a 

668 Ana Isabel Buescu, Catarina de Áustria, cit., p. 145-146. N.º 4892, descrito como «Cronica de Dom Francisco 
de Suntiga». D. Francês de Zúniga, Crónica burlesca del emperador Carlos V, ed., introd. e notas de José 
António Sánchez Paso, 1989, cap. 30-38, pp. 107-119, para as referências sobre a jornada. Localizámos uma 
cópia manuscrita desta obra na BNP, COD. 13151.

669 N.º 4869, descrito como «Vision deleitable». A edição princeps é de Zamora, de 1480?, a que se segue a 
de Barcelona, de 1484. O exemplar da livraria poderia corresponder à edição de Sevilha, impressa por Juan 
Cromberger, em 1526, ou outra posterior. Outro exemplar n.º 4882, descrito como obra «muito antiga», pelo 
que deduzimos que esta seria de uma edição anterior à do n.º 4869. Na BNP existe a edição de Ferrara, que 
tem junto as Coplas de Jorge Manrique, 1554. Vysion delectable de la Philosophia y artes liberales. A do por muy 
sotil artificio se declaran altos secretos. Y per fin las XXIII coplas de Don George Manrique, RES. 270-271 P.

670 É a Copilaçam…, Coimbra e Lisboa, João Álvares, 1562, embora o inventário registe apenas «Obras de Gil 
Vicente». Existe na BDM. CPM, n.º 97; BDMII-I-XV/XVI, n.º 537.

671 N.º 4854. Historia Ethiopica de Heliodoro trasladado en vullgar castellano por un secreto amigo de su patria […]. 
Só referenciámos um exemplar na BNE, U/6847. Na BNP, com um outro título, correspondendo a uma 
tradução diferente: La muy deleytosa, y agradable historia delos afortunados amantes Theagenes, y Chariclea, 
segun la escrivió Heliodoro. De griego traduzida en castellano agora nueuamente, Toledo, Francisco de Guzman, 
1563, RES. 5250 P., edição que, pela data de publicação, já seria difícil estar na livraria ducal.

672 N.º 4853, descrito como «As Eneidas de Vergilio em linguagem». Públio Virgílio Marão/Publius Vergilius 
Maro (†19 a.C.), poeta romano. Talvez correspondesse à tradução castelhana publicada em Toledo, por Juan 
de Ayala, em 1555, com o título Eneida. Los doze libros de la Eneida de Vergilio, principe de los poetas latinos.

673 N.º 4867. Dialogos de Luciano, no menos ingeniosos que provechosos, traducidos de griego en lengua castellana. 
Citamos o título da edição de Léon, de 1550, in 8.º (exemplar da BNE (U/1371) como o exemplar da livraria. 

674 N.º 4886. A edição princeps em castelhano é de 1482, com reedições em 1495, 1500, 1512, 1528, por exemplo. 
Existe na BPE um exemplar da edição incunabular de Toledo, impressa por Petrus Hagembach, em 1500, 
n.º 467, Inc. 467.
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Commedia675, e de Petrarca os Triunfos676, evidenciando, uma vez mais, a pre-
sença da cultura literária antiga e renascentista italiana no mundo ibérico no 
século xvi, e a sua «refracção» em Portugal tantas vezes através de edições em 
língua castelhana.

Outro núcleo relevante são crónicas e relações de acontecimentos e reali-
dades geográficas europeias e extra-europeias, presentes de uma forma relati-
vamente aleatória, e não em grande número, já que a esmagadora maioria das 
crónicas em vulgar se encontra na secção dos Historiadores em lingoagem. Em 
todo o caso, merecem destaque a obra Los claros varones de Castilla de Hernando 
del Pulgar (†1492), cronista dos Reis Católicos, em cópia manuscrita677, tam-
bém em manuscrito a incompleta Historia de las Indias de Gonzalo Fernández de 
Oviedo (†1557)678, a célebre Relación de Álvar Núñez Cabeza de Vaca679, pelo 
menos uma das não menos famosas Cartas de relacion do conquistador Hernán 
Cortez (†1547) endereçadas a Carlos V680, o Libro de grandezas y cosas memora-
bles de España de Pedro de Medina (†1567?), cosmógrafo-mor de Espanha681, o 
Dialogo llamado Democrates... de Juan Ginès de Sepúlveda (†1573), humanista, 
filósofo e jurista, opositor de Bartolomé de las Casas682, ou ainda a Chorographia 
de Gaspar Barreiros (†1574)683. Na respectiva tradução castelhana surge outra 

675 N.os 4851, «Damte em castelhano com comento». Pensamos tratar-se da seguinte tradução, que não ostenta 
o nome da obra mas é a Commedia, não sabemos se nesta edição ou outra: La traducion del Dante de lengua 
toscana en verso castellano por el reverendo D. Pedro Fernandez de Villehas […] allende otros glosadores […], 
Burgos, Fradique Aleman, 1515 (BNE).

676 N.º 4878, no inventário «Triunfos de Petrarca». A primeira tradução castelhana completa de Los triunfos é 
de 1512, impressa por Antonio de Obregon y Cerecedo, com belas gravuras e miniaturas, reeditada em 1526, 
1531, 1532 e mais edições. Referenciámos na BNP um exemplar da edição de Sevilha de 1532, RES. 2561 A., 
e outro da edição de Valladolid, 1541, RES. 2684 V.

677 N.º 4877, «escrito de mão», avaliado em 800 rs. A edição princeps é de Toledo, 1486. Em edições posteriores 
Castilla passa a España.

678 N.º 4904, descrito como «História das Índias de Castela». A 1.ª parte da obra deste historiador espanhol foi 
editada em 1535, e a 2.ª interrompida com a morte do autor; a edição só foi concluída no século xix.

679 N.º 4842, descrito como «Cabeça de Vaca das coisas da Índia». Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1492-?), con-
quistador espanhol de família nobre, neto de Pedro de Vera, conquistador da Gran Canaria, La relacion que dio 
Alvar Núnez Cabeza de Vaca de lo acaescido en las Indias […]/La Relacion y comentarios del governador Aluar 
Cabeza de Vaca, de lo acaescido en las dos Jornadas que hizo a la Indias. A edição princeps é de Zamora, 1542, a 
segunda, um pouco modificada, de Valladolid, 1555. Ambas poderiam estar na livraria de D. Teodósio.

680 N.º 4843, descrita como «Carta de Fernam Cortes das coisas do Perú». Trata-se de cinco importantíssimas 
cartas (a 1.ª perdeu-se) a Carlos V sobre as Américas. Ed. princeps das cartas separadas: 2.ª-1522, 3.ª-1523, 
4.ª-1524, 5.ª-1525. Cortez enviou ainda outras cartas ao imperador. A descrição no inventário não permite 
identificar qual delas figurava na livraria ducal.

681 N.º 4848. Sevilha, Domenico de Robertis, 1548. Avaliado em 200 rs. Exemplar desta edição na BNP,  
RES. 722 V.

682 N.º 4887. Obra publicada em Sevilha, por Juan Cromberger, em 1541.Outra obra do autor, de controvérsia 
religiosa anti-luterana, na secção de Teologia, n.º 3629, descrito como «Joanis Gevesi Sepulvedae», com o 
título De fato et libri arbitri libri III contra Lutero, impressa em Roma, em 1527. Poderia ser a edição princeps a 
existente na livraria.

683 N.º 4884. Gaspar Barreiros, antiquário e geógrafo, sobrinho de João de Barros, Chorographia de alguns lugares 
que stam em hum caminho, que fez Gaspar Barreiros o ano de MDXXXXVI […], Coimbra, João Álvares, 1561. 

V. p. 382 (59)
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crónica muito prezada pela aristocracia da época, o Chevalier délibéré, obra em 
que o cronista Olivier de La Marche exaltava a figura de Carlos, o Temerário 
(†1477), último duque da Borgonha684.

Destacaremos ainda o hoje raríssimo Livro da origem dos turcos he de seus 
emperadores, da autoria de frei Diogo de Castilho, publicado em Lovaina 
em 1538, que se insere na abundante literatura quinhentista sobre o Império  
Otomano685. Esta obra, bem como o Commentario de le cose de’ turchi (1531) de 
Paolo Giovio686, ou ainda o Libro d’Andrea Cambini Florentino della origine dei 
turchi et Imperio delle Ottomanni, inscreviam-se num dos contextos político-ideo-
lógicos e militares mais marcantes do século xvi, o do confronto europeu com 
o Império Otomano. Se a dimensão ideológica e de propaganda sobrelevava, no 
quadro do combate entre a Cruz e o Crescente que havia de ter um ponto alto 
na batalha de Lepanto (1571), não é menos verdade que o Império Turco, então 
no auge do seu poder com Soleimão (†1566) – o Legislador para os Turcos, o 
Magnífico para os Europeus –, concitava uma indisfarçável admiração na Europa 
cristã, que apesar do «pano de fundo» ideológico, mantinha intensas relações 
comerciais e políticas, em particular durante o reinado de Francisco I de França, 
no quadro da sua rivalidade político-militar com o imperador Carlos V.

Mercadores, comerciantes e embaixadores podiam testemunhar das 
grandezas da Sublime Porta. Tais factos explicam, e ao mesmo tempo testemunham 
a multiplicação e o impacto de obras de autores europeus sobre a grandeza do 
Império Otomano, nas múltiplas vertentes da organização política e militar, dos 
costumes, vida social e política, quotidianos e comércio, e até as vidas de vários 
sultões, em suma, da realidade civilizacional que na Cristandade se designava 
como pax turca687. Para além das obras de Castilho e Giovio, estas últimas muito 
difundidas quer em italiano quer, entre outras, em traduções latinas, francesas 
e alemãs, e incorporadas noutras obras sobre o tema, que existiam na livraria 
brigantina, destacaremos, sem esgotar a vasta literatura europeia quinhentista 
sobre o Turco, que evidencia bem o impacto e a admiração suscitada pela 
Sublime Porta na Europa do tempo: Marin Sanudo, Principato del Sultano Selim, 
fino alla guerra contro il sofi (1514), Andrea Cambini, Commentario della origine 

Existe na BDM. BDMII-I-XV/XVI, n.º 49, referindo dois exemplares.
684 N.º 4897. El caballero determinado, traducido de lengua francesa en castellana por Hernando de Acuña, Antuérpia, 

1554.
685 N.º 4864. O autor, monge em Alcobaça, era filho do arquitecto João de Castilho. A descrição da BL é Epitome 

de los turcos, y sus emperadores. Conhecem-se três exemplares desta raríssima obra: um na BGUC, outro 
em Salamanca, indicação que devemos a Paulo Lopes (IEM-CHAM), e finalmente na Biblioteca Vaticana, 
Vaticano – BA, Racc I, V, 1848, referência que agradecemos a João Alves Dias (FCSH-CHAM).

686 N.º 4946, descrita como «tomada de Constantinopla pelo Grande Turquo». Encontrava-se entre os Histo-
riadores em linguagem.

687 De entre a imensa bibliografia sobre o Império Otomano, v. a síntese de Donald Quataert, O Império Otomano. 
Das origens ao século xx, Lisboa, 2008, pp. 9-58. 
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de’turchi e Imperio della Casa Ottomana (1529), Christoph Richer, Des costumes 
et manieres de vivre des turcs (Paris, 1540), Antoine Geuffroy, L’estat de la court du 
Grand Turc, l’ordre de sa gendarmeries, et de ses finances (Paris, 1542) e La manière 
et ceremonies des turcs (Antuérpia, 1544), Flavio Biondo, De expeditione in turchos 
(Roma, 1543), Benedetto Ramberti, Libri tre delle cose de’turchi (Veneza, 1543), 
Guillaume Postel, La Republique des Turcs (Poitiers, 1560), Francesco Sansovino, 
Dell’historia universale dell’origine e Imperio de Turchi (1560).

Não podemos ainda deixar de assinalar entre os Profanos em romance a 
presença de duas obras capitais da arte de navegar e da guerra: a célebre Arte de 
navegar, com grande difusão em toda a Europa, do já citado Pedro de Medina, 
publicada em 1545688, a Arte da guerra do mar, de Fernão de Oliveira (†c. 1581), 
impressa em Coimbra, por João Álvares, em 1555, e ainda um laconicamente 
descrito «caderno de arte militar», impresso, cuja identificação é impossível. 
Relacionada com estes saberes intrínsecos à ideologia aristocrática, a táctica e 
a estratégia militares estão ainda presentes através de uma outra importantís-
sima obra, L’arbre des batailles, tratado medieval sobre a guerra e as suas leis, 
de Honoré de Bonet ou Bouvet (†c. 1410), que surge em cópia manuscrita na 
livraria ducal689. Existiu um exemplar da Aruore das batalhas na livraria do rei  
D. Duarte690. Há pelo menos duas traduções desta obra para castelhano: El árbol 
de batallas, por Antón Zorita, para o marquês de Santillana, outra por Diego de 
Valencia para o condestável Álvaro de Luna, e ainda a indicação de uma outra 
tradução por Diego de Valera691. O facto de o autor do inventário indicar o título 
em português, como acontece de forma recorrente em todo o documento, pode 
ou não ser indicativo da língua em que está escrita, sendo que seria uma infor-
mação preciosa para averiguar se existiu, ou não, uma tradução para português 
desta obra, de tão grande difusão na cultura europeia dos séculos xv e xvi: 
conhecem-se 86 manuscritos franceses, 11 traduções para várias línguas, entre 
as quais o castelhano e nove edições impressas entre 1477 e 1515. 

A presença desta obra, bem como vários exemplares do tratado de Vegécio e 
outros autores, antigos e modernos, sobre a arte militar noutras secções da livra-
ria espelham como a guerra, no seu sentido mais amplo, incluindo aqui também 
a arquitectura, era bem um dos fundamentos do poder, da sua representação e 
da cultura nobiliárquica: entre os «liuros de debuxos geometria e arquitectura», 
a livraria ducal possuía um livro «que trata de fortificaçcoins de fortalezas», 

688 N.º 4861, Arte de navegar, en que se contienen todas las reglas, declaraciones secretos y avisos a que la buena 
navegacio son necesarios, y se deve saber. A edição princeps é de 1545, e alcançou ampla difusão europeia, em 
castelhano, bem como em traduções noutras línguas.

689 N.º 4888 – «Aruore de Batalhas escrito de maõ […] aualiado em seiscemtos reais – 600». 
690 «Estes são os liuros que tinha el rey dom Duarte», Livro dos conselhos de El-Rei D. Duarte, cit., p. 208.
691 Referenciámos na BA um manuscrito desta obra com letra do século xvi, em tradução castelhana de Diogo 

de Valera, BA 46-VIII-30.
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outro «das fortificaccoins sobre si»692, «hum papel de debuxos de cabos de 
espadas» e ainda «hum liuro de debuxos de freios de caualos» – matérias que 
reencontramos em livros de várias outras secções, como um não identificado 
Offiçio de capitam de guerra e outras duas obras sobre a instrução da guerra entre 
os livros em língua francesa. 

O ideal guerreiro era uma componente no âmago da cultura aristocrática. 
Recordemos que o 4.º duque de Bragança, D. Jaime, tivera a sua «coroa de 
glória» militar na conquista de Azamor, em 1513, que ficaria historiada e per-
petuada nos monumentais frescos do palácio de Vila Viçosa. De entre o legado 
simbólico que deixava à sua Casa e ao seu sucessor, o feito militar de D. Jaime 
contra os infiéis ocupava um lugar cimeiro. Não é descabido estabelecer uma 
analogia com a conjuntura dos anos 30 do século xvi, e com o ano de 1535 
em particular, em que, em episódio bem conhecido, o infante D. Luís, irmão 
de D. João III, com quem manteve relações nem sempre serenas693, saiu do 
Reino, à revelia do Rei, para se juntar a Carlos V no momento da conquista de 
Tunes aos turcos otomanos. D. Teodósio partilhava da «ansiedade guerreira» 
do condestável do Reino, e esteve na primeira linha dos fidalgos que, sabida a 
fuga do infante, o seguiram com destino a Barcelona, «[…] ou porque o infante 
[D. Luís] lhe tivesse communicado o intento da sua jornada, ou porque elle se 
inflamasse no desejo da mesma fama, sahio de madrugada de Evora, seguindo os 
passos do Infante, que ainda alcançou em Arronches»694. D. Teodósio regressou 
ao Reino, contrafeito, apenas quando cominado por D. João III para tal, por carta 
escrita pelo seu punho, a 15 de Maio de 1535695. Assim se frustrou, para o 5.º 
duque de Bragança, a oportunidade de emular o heróico feito militar do seu pai 
e aumentar a glória da sua Casa também pela bravura guerreira e pela sua espada.

Outros saberes e práticas próprias da cultura aristocrática estavam presen-
tes entre os Livros profanos em romance, como a caça, através de uma «Arte 
de falconaria e montaria escrito de maõ», avaliado em 600 reais, bem como a 
cultura política, através de um conjunto de textos normativos sobre o príncipe 
virtuoso e o ofício régio: o Regimiento de los principes, o mais célebre e difun-
dido modelo do príncipe medieval, de matriz aristotélica, da autoria de Egídio 
Romano (c. 1287)696, que existia na livraria régia desde D. João I; mas também 

692 N.º 4048. O nome do autor de ambas as entradas é descrito como «Albito de Mexico», que não conseguimos 
identificar.

693 Ana Isabel Buescu, D. João III, cit., pp. 252-255.
694 D. José Miguel João de Portugal, Vida do infante D. Luiz, cit., pp. 36-37. 
695 HGCRP, VI, pp. 7-10.
696 N.º 4876. Edição princeps em castelhano, com tradução de Juan Garcia de Castrojeriz, Sevilha, 1494. Há 

outros exemplares no inventário. Sobre esta obra e a sua extraordinária difusão desde a Idade Média, Ana 
Isabel Buescu, Imagens do príncipe…, pp. 36-37 e notas. Existe um exemplar da edição princeps castelhana na 
BNP, INC. 180, que pertenceu à Livraria do Mosteiro de Alcobaça.

V. p. 381 (57)
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outros tratados de feição política e normativa muito recentes como a Institucion 
de un rey christiano (1556) de Felipe de la Torre (†15-?), teólogo e capelão régio 
e dedicada a Felipe II quando ascendeu ao poder697, El consejo y consejeros del 
principe (1559) do valenciano Fradique Furio Ceriol (†1559)698, ambas impres-
sas em Antuérpia, ou o Relox de principes de Antonio de Guevara (†1545), uma 
das mais editadas obras da cultura aristocrática no século xvi699. Outras obras 
de teor idêntico presentes nesta secção são o Libro primero del espejo del principe 
christiano de Francisco de Monçon (†1575), capelão e pregador de D. João III 
e lente na Universidade de Coimbra, na edição princeps de Lisboa de 1544700, 
bem como as Sentenças de André Rodrigues de Évora (†1575), dedicadas a D. 
Sebastião aquando do seu nascimento (1554), na edição impressa de 1554 ou 
de 1555701.

Além destes, existiam ainda diversos livros que remetiam para outros ins-
trumentos do poder do príncipe. Entre eles a importantíssima obra de Diego 
de Sagredo (†c. 1528), Medidas del romano, primeiro livro de arquitectura 
publicada em língua vulgar na Europa, em que se difundiam os preceitos do De 

697 N.º 4872, «Instrução de um rei cristão», sem indicação do nome do autor. Existe uma edição actual com 
estudo de Ronald W. Truman, já citada.

698 N.º 4865, «Concelho e concelheiros do príncipe», sem nome do autor. Impressa em 1559 e dedicada a Filipe 
II. De simpatias erasmistas, o seu verdadeiro nome era Miquel-Joan Ceriol. A obra era parte de um tratado 
político de maior envergadura: El consejo era apenas o livro I do quinto tratado dos oito que o seu autor 
concebera; teve uma edição em língua italiana (1560) e duas em latim (1568 e 1646). Furió Ceriol defendeu 
a tradução da Bíblia para vulgar, sendo detido pela Inquisição. Carlos V interveio, nomeando-o para a Casa 
do Príncipe das Astúrias. Luis Gil Fernández, «El Humanismo español del siglo XVI», cit., pp. 113-116.

699 N.º 4881, descrito como «Marco Aurelio com relogio de princepes» de Antonio de Guevara, obra que, 
com muitas variantes e edições, foi um verdadeiro best-seller europeu através de muitas traduções para outras 
línguas vulgares nos séculos xvi e xvii. A 1.ª edição que assume este título é a raríssima edição de Lisboa, 
impressa por Germão Galharde, em 1529, de que só se conhecem dois exemplares, um na BNE, outro na 
BNP, este último adquirido no final da década de 80 do século passado. A folha de rosto está reconstruída: 
BNP, RES. 3959 V. Não é possível a identificação da edição presente na livraria, dada a quantidade de edições 
existentes ao longo do século. Augustin Redondo, Antonio de Guevara (1480?-1545) et l’Espagne de son temps. 
De la carrière officielle aux oeuvres politico-morales, Genebra, 1976; Ana Isabel Buescu, «Corte, poder e utopia: 
O “Relox de príncipes” (1529) de fr. Antonio de Guevara e a sua fortuna na Europa do século xvi», eHu-
manista. Journal of Iberian Studies, dir. Antonio Cortijo, Publications of eHumanista, 12, 2009, pp. 145-181. 
Disponível em: <http://www.ehumanista.ucsb.edu/>.

700 N.º 4905, «Espelho do princepe christão feito pello doutor Monçon». A obra, dedicada a D. João III e des-
tinada à formação do príncipe D. João, teve uma 2.ª edição, aumentada, em 1571. Ana Isabel Buescu, Imagens 
do príncipe…, pp. 135-136. Há mais exemplares noutras secções do inventário. Há dois exemplares na BDM, 
BDMII-I-XV/XVI, n.os 300 (ed. princeps de 1544) e 301 (2.ª ed. 1571).

701 N.º 4885, Primera parte de las sentencias que […] estan por diversos autores escriptas […]. A edição manuscrita, 
em latim e português, que integra iluminuras provavelmente da autoria de António de Holanda, e pertence 
hoje por compra à Biblioteca de Vila Viçosa (MBDMPDVV, n.º 52, cota BDM II RES. Ms 6 Adq) foi dedicada 
a D. Sebastião na solenidade do seu nascimento. Edição fac-similada: Sentenças para a ensinança e doutrina do 
príncipe D. Sebastião, fac-símile do ms. inédito da Casa Cadaval com introdução de Luís de Matos, Lisboa, 
1983. As Sentenças foram na época objecto de edições impressas, refundidas, em 1554, em Lisboa, por 
Germão Galharde, e em Coimbra, por João Álvares, em 1555. Existem três exemplares na BDM: dois da 
edição de 1554, IBDMMI, n.os 188 e 189 e um de 1555, n.º 197. O inventário não permite identificar qual 
delas existia na livraria de D. Teodósio.

V. p. 360 (16)
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Architectura de Vitrúvio, com decisiva influência na arquitectura do Renasci-
mento, que como vimos D. João III mandara traduzir para português e editar 
em castelhano em 1541 e em 1542 em Lisboa702. E convém recordar que, na 
secção de Arquitectura, outros nomes cimeiros surgiam, como o do arquitecto 
italiano Sebastiano Serlio (†1554), bem como um apreciável número de debu-
xos e desenhos, vários deles de teor arquitectónico-militar.

A secção de Livros profanos em romance incluía também o Emblematum 
liber do humanista e jurista italiano Andrea Alciato (†1550), em vulgar, existindo 
ainda um outro exemplar no inventário, na versão latina original. O Emblematum 
liber é a primeira obra moderna sobre emblemática, com profunda influência 
e difusão na cultura erudita e aristocrática nos séculos xvi e xvii703. É pouco 
conhecido o facto de o prestígio de Alciato como jurista e latinista ter estado 
na base de um convite que D. João III lhe endereçou, cerca de 1546, para lente 
na Universidade de Coimbra, que Alciato acabaria por declinar704. Em todo o 
caso, apesar do seu prestígio como jurista, Alciato passou à posteridade funda-
mentalmente ligado ao Emblematum liber705. Quanto à difusão que esta obra 
alcançou em Portugal, Leite de Vasconcelos procurou inventariar os exemplares 
existentes em bibliotecas portuguesas entre os séculos xvi e xviii, apurando  
50 exemplares, dos quais 13 em edições quinhentistas. De acordo com uma 
investigação posterior, por Maria Helena de Teves Costa, e no que respeita ape-
nas às edições do século xvi, estão hoje localizados 16 exemplares quinhentistas 
da obra de Alciato, 9 dos quais na Biblioteca Nacional706.

No âmbito da sua difusão em meios aristocráticos, além da presença assina-
lada na livraria de D. Teodósio, há um outro elemento concreto de muito inte-
resse. Em 1547, o alemão Sebastian Stockamer, natural da cidade de Ingolstadt, 
chegava a Portugal como secretário do professor italiano Fabio Arcas, chamado 
por D. João III para lente de Direito na Universidade de Coimbra – e onde dei-
xou, após a sua morte em 1554, entre os seus bens e várias obras manuscritas, 

702 N.º 4859, descrito como «Medida del romano», com edição princeps em 1526. Medidas del romano agora 
nueuamente impressas y añadidas de muchas pieças e figuras muy necessárias alos officiales que quieren seguir las 
formaciones delas basas, colunas, capiteles, y otras pieças de los edifícios antíguos. Na livraria estava talvez uma 
das duas edições castelhanas impressas em Lisboa por Luís Rodrigues, em 1541 e 1542, de que existe um 
exemplar na BNP, RES. 6082 P. e Purl 15281, ou outra edição castelhana. 

703 N.º 4871, descrito como «Emblemas de Alciato». A 1.ª edição, não autorizada, é de Augsburgo, de 1531, 
seguindo-se outra da mesma cidade de 1534. Aquela que é considerada a verdadeira 1.ª edição é a de Paris, 
de 1536. A edição princeps em castelhano tem o título Los emblemas de Alciato traducidos en rimas españolas, 
impressa em Lyon, 1549, foi talvez a que existiu na livraria ducal, com a cota BNP, RES. 5230 P. 

704 Maria Helena de Teves Costa, «A emblemática de Alciato em Portugal no século xvi», in HP, p. 436.
705 «O êxito editorial obtido pelos livros de emblemas significa que estes, como conteúdo e como forma de 

expressão, parecem ter correspondido a uma apetência muito viva do público desde o século xvi até ao século 
xviii, público que “consumia” […] de uma forma ávida não só as centenas de edições do livro de Alciato, mas 
também as dos seus inúmeros imitadores». Maria Helena de Teves Costa, op. cit., p. 439.

706 Ibidem, pp. 440-441.
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«[…] hûa livraria muito boa e nella há alguns livros de leis que ainda nom 
vyerão a esta terra, e dizem que são dimportancia: parece que estes se deviam 
de comprar pera a livraria da universidade que nom custarão muito e serão pro-
veitosos», como sublinhava frei Diogo de Murça em carta dirigida ao monarca, 
a 20 de Junho de 1554707. 

Além de assistir aquele professor, Stockamer estudou na Universidade e, por 
alvará régio de 3 de Março de 1557, já cavaleiro da Casa de D. João III desde 
1554, foi provido «no carego de correytor da Impressão» na academia conim-
bricense, em virtude de o licenciado Fernão de Oliveira se encontrar preso «e 
[estar] no cárcere da Inquisição»708. Bem inserido no meio cultural e universitá-
rio, Stockamer privou com a família dos condes de Cantanhede, de cuja Casa 
era então senhor D. João de Meneses Sottomayor709. Este solicitou a Stockamer 
esclarecimentos sobre matéria histórica e mitológica da obra de Alciato, de que 
possuía um exemplar, o que esteve na origem de um conjunto de comentários 
escritos pelo jovem alemão a 113 emblemas do Livro I dos Emblemata, concluí-
dos em 1552. A primeira edição da obra com os seus comentários, publicada em 
Lyon em 1556, foi dedicada a D. João de Meneses Sottomayor. Podemos inferir, 
como Teves Costa, que D. João de Meneses não era caso único no meio aristo-
crático português de Quinhentos710, e em outros círculos cultos, sendo provável 
que o próprio Luís de Camões, em cuja poesia lírica e épica existem traços dos 
Emblemata, tenha levado o pequeno livro até à Índia711.

Não poderíamos deixar de referir, ainda, a presença das Regras e Estatutos 
das ordens militares de Avis, Santiago e S. João712, bem como a memória da 
linhagem e o seu culto, através da obra manuscrita Milagres do condestable Dom 
Nuno Alueres Pereira713. Há ainda um conjunto de obras relativas ao que classi-

707 Publicada por Venâncio Deslandes, op. cit., p. 50 [74] para o passo citado.
708 Ibidem, pp. 53-55 [77-79].
709 «Magnifico, generoso, atqve illvstri Domino Ioanni Menesio Sotomajor, domino in Cantanhede, &c. Sebas-

tianus Stockhamerus Germanus S». Neto do 1.º conde de Cantanhede, Pedro de Meneses (†1518), bisneto 
de Martinho de Meneses, 1.º senhor de Cantanhede. O 2.º conde foi Pedro de Meneses (†1644), 8.º senhor de 
Cantanhede. Luís Filipe Oliveira e Miguel Jasmins Rodrigues, «Um processo de reestruturação do domínio 
social da nobreza. A titulação na 2.ª dinastia», Revista de História Económica e Social, 22, Janeiro-Abril 1988, 
p. 106. Sobre Sebastião Stockamer, v. alguns documentos de interesse publicados por Venâncio Deslandes, 
op. cit., pp. 49-58 [73-82].

710 Maria Helena de Teves Costa, op. cit., pp. 441-443.
711 Ibidem, p. 451 e ss.
712 N.º 4879. Na BDM: Santiago, três edições Setúbal, 1509, 1542 e 1548 (IBDMMI, n.os 26, 125 e 144); Avis, 

1516 (n.º 44); uma pesquisa sistemática sobre a Regra da Ordem de S. João de Jerusalém/Hospitalários reve-
lou-se infrutífera, ficando na dúvida se se trata aqui de um manuscrito, ao contrário das outras ordens, para as 
quais se localizam facilmente as respectivas edições impressas. Paula Pinto Costa (FLUP) referenciou na BA 
uma cópia manuscrita da Regra da Ordem de S. João de Jerusalém, referida na sua dissertação A Ordem Militar 
do Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à Modernidade, Porto, 2000, p. 139, nota 21.

713 N.º 4875, «Escrito de maõ». Obra atribuída a Gomes Eanes de Zurara por Jorge Cardoso e Barbosa Machado, 
atribuição veiculada por outras fontes mais tardias, como frei José Pereira de Sant’Ana, Chronica dos Carmelitas 
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ficaríamos hoje de instrumentos de funcionamento burocrático e dos «basti-
dores» da Casa: um «liuro de secretaria de mão […] aualiado em cem reais», 
outro «livro de secretaria em folha de letra de mão […] aualiado em outocentos 
reais», ou uma outra obra de idêntico teor, talvez de Gaspar de Tejada (†15?)714 
e até um Repertorio de caminhos […]. Registe-se outra obra de semelhante natu-
reza «burocrática» entre os livros italianos, cujo título não se indica, mas que 
corresponde ao Formulario di epistole vulgare missiva e responsive e altri fiori de 
ornati parliamentari de Christophoro Landino (†1498)715.

Finalmente, descrito com o título «Antigualhas de Portugal», estava ainda 
um volume manuscrito, em folha de pasta, que corresponderia a uma colecção 
de papéis de carácter histórico, além de um dos vários, muito citados e perdidos 
manuscritos «livro de diversas cousas», que adiante referiremos de modo mais 
pormenorizado. Existia um outro destes manuscritos miscelânicos na secção dos 
Historiadores em linguagem, com papéis que vinham, como se assinalava no 
inventário, desde o tempo «em que falecera o duque D. Jaime».

Para além de uma presença expressiva de «livros de mão», e de uma avalia-
ção monetária muito diferenciada das obras que a integram, oscilando entre os 
20 e os 800 reais, o traço mais evidente nesta secção é a supremacia absoluta dos 
livros em língua castelhana716. Das 50 obras que pudemos identificar – de forma 
positiva, provável ou hipotética –, 43 são em castelhano, o que corresponde a 
86%, cabendo 14% ao português.

Por outro lado, talvez como nenhuma outra no seu conjunto, esta pequena e 
coesa secção, apesar – ou talvez em virtude – da sua heterogeneidade temática é, 
pensamos, especialmente representativa dos vários motivos e zonas de interesse 
da cultura e da ideologia nobiliárquicas na Península Ibérica no século xvi: a 
fruição das grandes obras literárias portuguesas, castelhanas e italianas em prosa 
e verso (ler/ouvir ler); a cronística e a memória de feitos peninsulares ou do 
império de além-mar; os livros de cavalarias e a arte da guerra; a caça; modelos 
do ofício régio e das virtudes aristocráticas; arquitectura e emblemática; instru-
mentos e mecanismos burocráticos de funcionamento de uma grande Casa. 

da antiga e regular observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves, e seus domínios..., I, Lisboa, 1745. Avaliada 
em 200 rs.

714 N.º 4857, descrito como «Cartas misiuas de Teixeda Liuro primeiro». É certamente uma obra de secretário, 
para a escrita de cartas missivas. O autor deverá ser Gaspar de Tejada, com uma das seguintes obras: Cosa 
nueva: estilo de escribir cartas mensageras (1547), ou Segundo libro de cartas mensageras (1552). Agradecemos 
a José A. Guillén Berrendero (URJC) as indicações e os esclarecimentos sobre esta entrada.

715 N.º 4565. Humanista e célebre comentador de Dante, Landino foi cancelliere e mais tarde scriptor (escritor de 
cartas oficiais) do governo florentino. A edição princeps é de 1500.

716 A importância do castelhano é patente noutras secções, particularmente o «Titolo dos liuros de linguaiem de 
Theologia & contemplação» (n.os 4771-4840) e a dos «Estoriadores em lingoagem» (n.os 4907-4980).
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Pelas características, perfil e composição da secção de Livros profanos em 
romance, bem como pelo que sabemos dos interesses culturais de D. Teodósio, 
podemos interrogar-nos sobre se não seria uma secção particularmente procu-
rada e as suas obras manuseadas e lidas pelo duque ou, até, se não correspon-
deria a uma selecção pessoal de obras de sua especial predilecção. Por outras 
palavras, não seriam estes livros, em larga medida, parte essencial da «biblioteca 
de leitura» do 5.º duque de Bragança?

Apresentamos em seguida um quadro dos autores e obras que constituem 
esta secção, sendo que algumas não puderam ser identificadas.

Quadro 10 – LIVROS DA SECÇÃO PROFANOS EM ROMANCE  
(n.os 4841-4906)

n.º de 
ordem autor título avaliação 

em reais observações

4841 Juan Boscán Las obras de Boscán y 
algunas de Garcilaso

80

4842 Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca

La relacion que dio Alvar 
Núnez Cabeza de Vaca 
de lo acaescido en las 
Indias 

60

4843 Hernán Cortez Cartas de relacion 50

4844 Francisco López 
de Villalobos

Libro intitulado Los pro-
blemas […] que trata 
de cuerpos naturales y 
morales

40

4845 Hernán del 
Castillo 

Cancionero general 200 Identificação 
provável

4846 Juan de 
Mena 

Laberinto de fortuna, ou 
las trezentas

100

4847 Iñigo López de 
Mendoza

Proverbios 40

4848 Pedro de 
Medina

Libro de grandezas y 
cosas memorables de 
España

200

4849 Juan del Enzina Cancionero 300

4850 Séneca Epístolas 120

4851 Dante La traducion del Dante 
[Divina Comédia] de 
lengua toscana en verso 
castellano

700

4852 Gil Vicente Copilaçam de todalas 
obras

250

[continua]



A NA I S A B E L BU E SCU |  A  L I V R A R I A R E NA SCE N T I STA D E D.  T EO D ÓS I O I ,  DU QU E D E B R AG A NÇ A166

n.º de 
ordem autor título avaliação 

em reais observações

4853 Virgílio Eneida 100

4854 Heliodoro Historia ethiopica 80

4855 Juan de Flores Historia de Aurelio y 
Isabella hija del rey de 
Escocia

60

4856 Fr. Alonso 
Venero

Enchiridion de los 
tiempos

50

4857 Gaspar de 
Tejada

Cosa nueva: Estilo de 
escribir cartas mensage-
ras ou Segundo libro de 
cartas mensageras 

100 É uma das duas 
obras

4858 Riso e plamto de 
democleta **

40 Não identificámos

4859 Diego de 
Sagredo

Medidas del romano 40

4860 Verdadeira emformação 
do trasumto**

50 Não identificámos

4861 Pedro de 
Medina

Arte de navegar 100

4862 Jorge de 
Montemor

Las obras de  
Montemayor

100

4863 Fernão de 
Oliveira

Arte da guerra do mar 50

4864 Frei Diogo de 
Castilho

Livro da origem dos 
turcos he de seus 
emperadores

40

4865 Fradique Furio 
Ceriol

El consejo y consejeros 
del príncipe

50

4866 Repertorio de cami-
nhos**

40

4867 Luciano de 
Samosata

Dialogos 60

4868 Polidoro Vergilio Libro de Polidoro 
Vergilio que trata de la 
invencion y principio de 
todas las cosas

100

4869 Alfonso de la 
Torre

Visión delectable de 
la philosophia et artes 
liberales

60

4870 As queixas e prantos de 
Pompeio**

50 Não identificámos

[continuação]

[continua]
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n.º de 
ordem autor título avaliação 

em reais observações

4871 Andrea Alciato Los emblemas de Alciato 
traducidos en rimas 
españolas

80

4872 Felipe de la 
Torre

Institucion de un rey 
christiano

50

4873 Caderno de arte 
militar**

20

4874 Liuro de sacrario** 200 Manuscrito.  
Não identificámos.

[É certamente mais um livro de secretário]

4875 Milagres do condestável 
Dom Nuno Alveres 
Pereira**

200 Obra atribuída 
no inventário a 
Gomes Eanes de 
Zurara 

4876 Egídio Romano Regimiêto de los 
principes

400

4877 Hernando del 
Pulgar

Los claros varones de 
Castilla

800

4878 Francesco 
Petrarca

Los triunfos 200

4879 Regra e estatutos da 
Ordem de Santiago/
Avis/Sam Joam

300

4880 Frei Antonio de 
Guevara

Epistolas familiares 300

4881 Frei Antonio de 
Guevara

Marco Aurelio con el 
Relox de príncipes

250

4882 Alfonso de la 
Torre 

Visión delectable de 
la philosophia et artes 
liberales

80

4883 Velocino dourado** 80 Não identificámos

[Relacionado com a Ordem do Tosão de Ouro.]

4884 Gaspar Barreiros Chorographia 100

4885 André Rodri-
gues de Évora

Primera parte de las 
sentencias

80

4886 Séneca Provérbios 100

4887 Juan Ginès de 
Sepúlveda

Dialogo llamado 
Democrates

20

[continuação]

[continua]
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n.º de 
ordem autor título avaliação 

em reais observações

4888 Honoré de 
Bouvet

Aruore de batalhas** 600 Manuscrito. 

Não foi possível averiguar se era uma tradução castelhana ou 
uma (perdida) tradução para português.

4889 Liuro de muitas cousas 500 Manuscrito

4890 Quatro liuros de historias 
de Franco de Oranio**

1600 Não identificámos.

4891 Arte de falconaria e 
montaria**

600 Manuscrito. Não 
identificámos.

4892 Francisco de 
Zúñiga

Crónica burlesca del 
emperador Carlos V

200 Manuscrito

4893 Francesco 
Petrarca

Dialogos 300

4894 Fr. Luis de 
Acuña

La segunda parte de las 
quatrocientas respuestas

300

4895 Garcia de 
Resende

Livro das obras […] e 
Miscellanea em trovas

50

4896 Liuro de secretaria** 100 Manuscrito

4897 Hernando de 
Acuña

El caballero determinado 400

4898 Liuro de secretaria** 800 Manuscrito

4899 Liuro de Jacome de 
Oranio**

600 Manuscrito. Não 
identificámos.

4900 Livro de diversas coisas 800 Manuscrito

4901 Livro primeiro dos 
exemplos de Sabrico**

400 Manuscrito

4902 Tratado de Renienito-
rio**

60 Não identificámos.

4903 anónimo Historia del emperador 
Carlomagno y los doze 
pares de Francia

40

4904 Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo

Historia de las Indias 60 Manuscrito

4905 Francisco de 
Monçon

Libro primero del espejo 
del principe christiano

200

4906 Antigualhas de Portugal 400 Manuscrito

** Obras não identificadas. Nestes casos, transcreve-se a descrição do inventário.
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4.9. «Liuros italianos de diuersas matérias»

Por ordem quantitativa decrescente, encontramos em seguida a secção de livros 
Italianos, com 58 entradas (n.os 4511-4568). As relações culturais entre Portugal 
e a Itália na época do Renascimento, ao contrário de uma representação persis-
tente, foram bem mais intensas do que outrora se supôs717. Nas últimas déca-
das muitos foram os estudiosos, em particular nos domínios da História e da 
História de Arte, que têm contribuído para a revisão de uma tal imagem, como 
Guido Batelli, Giacinto Manupella, Luís de Matos, José V. de Pina Martins, Aní-
bal Pinto de Castro, Rafael Moreira, Ivo Carneiro de Sousa, Sylvie Deswarte, 
Annemarie Jordan, Giuseppe Bertini, Carlos Moura, Vitor Serrão, Joaquim de 
Oliveira Caetano, Nuno Vassalo e Silva, entre outros.

Os progressos das linhas de investigação seguidas permitiu a publicação de 
uma obra colectiva que, no ano 2000, fazia um de ponto de situação sobre as 
relações culturais entre Portugal e a Itália na época do Renascimento. No seu 
conjunto, e explorando aspectos tão diversos como a arquitectura, a circula-
ção de bens e objectos culturais, a experiências literária, o mundo da corte e 
até alianças matrimoniais, esta obra evidenciava o carácter intenso e decisivo 
dos contactos com a Itália, e os contornos e as especificidades da presença 
da cultura do Humanismo renascentista de matriz italiana no Portugal do  
século xvi718.

Se o património da Casa de Bragança e o seu paço testemunhavam, no século 
de Quinhentos, uma intensa dinâmica artística de matriz flamenga mas também 
italiana719, a biblioteca do duque D. Teodósio era também um extraordinário 
testemunho disso mesmo. Os livros que surgem na livraria «arrumados» como 
«livros em italiano de diversas matérias», com 58 entradas, estão muito longe 
de esgotar a verdadeira e profunda influência da cultura de matriz itálica, na 
dupla componente da cultura antiga, medieval e da primeira modernidade na 
livraria brigantina. 

Nos 58 livros que a integram, encontramos matérias muito representadas 
como a História, antiga e recente, de que damos três exemplos relevantes: Tito 
Lívio, Le deche di Tito Liuio trad. de «Ab urbe condita», com edição em 1493, 
e grande número de edições latinas e italianas, avaliada em 800 reais; há tam-
bém «hûa parte de Titu Liuio de letra de mão», cópia manuscrita parcial de 
uma tradução italiana; Giovanni Leone dell’Africa/Al-Hasan inb Muhammad  

717 José V. de Pina Martins, Humanisme et Renaissance de l’Italie au Portugal, cit.; Aires A. Nascimento, «Portugal-
-Itália. Relações culturais de excelência», Estudos italianos em Portugal, 3, 2008, pp. 153-176.

718 V. nota 7.
719 Vitor Serrão, «Elenco documental. Transcrição de contratos de obras, registos de despesa, relatos de visitas, 

descrições de salas, inventários de bens e outra documentação relativa à arte de pintura na corte de Vila 
Viçosa», in O fresco maneirista… cit., pp. 229-248.
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al-Wassal al Fasi (†1554) capturado e oferecido a Leão X, baptizado em 1519, 
Della descrittione dell’Africa et delle cose notabili cheiui sono. O primeiro tomo 
é sobre África e o segundo sobre as navegações para as Índias Orientais e  
Ocidentais720; Andrea Cambini (†1527), historiador florentino, discípulo de  
Christophoro Landino, homem de confiança de Lorenzo o Magnífico, através 
do Libro d’Andrea Cambini Florentino della origine dei turchi et Imperio delle Otto-
manni, com quatro edições publicadas entre 1529 e 1538721. 

Também a Geografia estava representada através de obras de que relevamos 
a Descrittione di tutta Italia & isole pertinenti ad essa, de frei Leandro Alberto 
Bolognese (†1552), publicada em Bolonha, em 1550, verdadeiro best-seller na 
Europa do século xvi722, bem como a Gramática e as apologias das línguas 
vulgares. Destaquemos Pietro Bembo (†1547), gramático, escritor, humanista, 
historiador e cardeal veneziano e as suas Prosae nelle quali si ragiona della volgar 
lingua, o mais notável escrito sobre o debate em torno da língua vulgar no século 
xvi em Itália, com edição em Veneza, 1525, bem como Francesco Priscianese 
(†c. 1547), humanista, gramático, filólogo e impressor, com a obra Della lingua 
romana, publicada em 1540, inscrita no mesmo debate. Também os ecos da 
Reforma religiosa estavam presentes entre os livros italianos, através de uma 
obra do arcebispo Ambrogio Catarino Politi (†1553). Autor de vasta produção 
escrita anti-luterana, sobretudo em latim, Politi surgia com um livro em vulgar, 
com o título Compendio d’errori, & inganni luterani…723.

Não podia estar ausente a literatura, através de alguns das suas maiores figu-
ras como Dante (†1321) e Petrarca (†1374), grandes e fundacionais nomes da 
literatura em vulgar, também abundantemente representados em várias outras 
secções deste inventário: Dante Alighieri, Commento di Christophoro Landino 
Fiorentino sopra la Comedia di Dante Alighieri poeta fiorentino em dois exempla-
res724, e Francesco Petrarca, Il Petrarcha colla spositione di misser Giovanni Andrea 

720 Teve grande fortuna editorial, com reedições em 1554, 1563, 1588, 1606 e 1613. Não referenciámos qualquer 
exemplar na BNP.

721 N.º 4577, descrito como «De la origen do turquo». Não localizámos qualquer exemplar na BNP.
722 N.º 4514, frei Leandro Alberto Bolognese, dominicano, historiador e teólogo. A Descrittione di tutta Italia… 

teve uma 2.ª edição italiana aumentada em 1577 e uma edição latina em 1657. Outro exemplar: n.º 4530. 
Há exemplares de três edições de finais do século xvi, de 1581, 1588 e 1591, na BNP. Na BNPM existe um 
exemplar da edição de Bolonha, 1550, com a indicação, no catálogo manuscrito, «he edição muito rara» 
(p. 72). Cota 2-52-11-1.

723 N.º 4550. Compendio d’errori, & inganni luterani, contenuti in vn libretto, senza nome de l’autore, intitolato, Trat-
tato vtilissimo del benefitio di Christo crucifisso. Frate Ambrosio Catharino Polito senese de l’Ordine de Predicatori 
a gli amatori de la verita, título da edição de Brescia, 1544, in 8.º, como o exemplar descrito no inventário.

724 N.º 4512. Outro exemplar: n.º 4545, «de comento». A edição não deverá ser a mesma dada a diferença do 
valor atribuído a ambas, esta 400 rs., 800 rs. à entrada n.º 4512. BNP: exemplares das edições incunabulares 
venezianas de 1491, INC. 1336 e de 1497, INC. 1009.

V. p. 377 (49)

V. p. 377 (48)
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Gesualdo725. Ainda de Petrarca encontramos os Trionfi descritos como «Trium-
fos de Petrarca de comento», poema alegórico de intensa difusão manuscrita 
(cerca de 300 manuscritos conhecidos) e impresso com comentários de vários 
autores726. Também lá se encontrava, como na livraria do rei D. Duarte, um 
«livro e profecias de Merlim», evidenciando como a medieval «matéria da 
Bretanha» continuava a exercer um inegável fascínio no Renascimento727, ou a 
Gelosia del sole, de Girolamo Brittonio/Hieronymus Britonius (c. 1549?), poeta 
e panegirista que esteve na corte portuguesa entre 1543 e 1545 e publicou um 
panegírico dedicado a D. João III em 1546728.

Outro traço marcante nesta secção são as várias obras de espiritualidade e 
devoção, caça e montaria, arquitectura, esta através das obras de Pietro Cataneo 
(†c. 1574), Quattro primi libri di Architettura…, e de Jacomo de Lanteri 
(†?), Due dialoghi […] del modo di disegnare le piante delle fortezze secondo 
Euclide… sobre arquitectura militar729. E até o primeiro livro publicado na 
Europa sobre metalurgia, o tratado De la pirotechnia de Vannoccio Biringuccio 
(†c. 1539), impresso 16 anos antes do De re metallica. Libri XII de Georgi 
Agricolae/Georgius Agricola (†1555), que também estava entre os livros de  
D. Teodósio730. 

Ao contrário do que o título da secção sugere, ela não engloba todos os livros 
escritos em língua italiana, e muito menos a totalidade dos autores italianos pre-
sentes na livraria. Deixando de lado os autores da Antiguidade Clássica romana, 
representados com centenas de títulos, em latim e em vulgar, não só há muitas 
obras latinas de autores italianos – como os nomes cimeiros do Humanismo 
do Quattrocento Giovanni Pico della Mirandola (†1494), de quem existiam 

725 N.º 4546, descrito como «de comento de Isenaldo». Trata-se de Il canzoniere. Sendo que para o período que 
nos interessa existem edições de Veneza de 1533 e 1553, ambas com comentários de G. A. Gesualdo; como 
em muitos outros casos em que as obras estão identificadas, não é possível saber de forma precisa qual a 
edição presente na livraria.

726 N.º 4515. Edições dos Trionfi, entre outras, em 1473, 1475, 1525, 1528, 1532, 1533, 1538, 1541, 1549. A obra 
está identificada, mas não a edição. Outra obra de Petrarca, sem elementos identificativos, no n.º 4553.

727 N.º 4535. Sem o podermos confirmar, até porque nenhum dos títulos coincide com a descrição do inventário 
– que sabemos ser pouco rigoroso – inclinamo-nos para que pudesse ser uma destas duas versões italianas, 
ambas com assinalável difusão impressa: Paulino Pieri (†c. 1433), La storia di Merlino, que o autor, florentino, 
traduziu do texto francês Vulgate estoire de Merlin, ou a versão anónima, Istoria o vita di Merlino, com edição 
princeps em 1480, seguida de muitas outras, em 1495, 1507, 1516, 1529, 1539 e 1554. Paloma Galán Redondo, 
«Documentos sobre Merlín al alcance de Ariosto», Cuadernos de Filología Italiana, 13, 2006, pp. 31-48.

728 N.º 4559. Poemas reunidos e publicados em Nápoles, em 1519, com o título de Sonetti et canzioni del Britonio. 
Em 1531, são impressos em Veneza, com o título de Gelosia del sole e dedicados a Vittoria Colonna, marquesa 
de Pescara. É esta ou outra posterior a edição existente na livraria.

729 Ambas referidas e identificadas em nota nas primeiras páginas deste estudo.
730 N.º 4541. Biringuccio foi especialista em minas, fundição, construção de canhões e a partir de 1538 chefe da 

fundição e munições papais.
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na livraria ducal duas entradas da sua obra731, e Lorenzo Valla, ainda Marco  
Antonio Sabelico (†1506), o arquitecto Guglielmo Filandro (†1565), o enge-
nheiro Roberto Valturio (†1475), e tantos outros. Não podemos deixar de 
salientar, entre os livros de Oratória e Gramática, a obra De honesta voluptate et 
valitudine, primeiro tratado de gastronomia impresso732 de Batholomeu Sacchi 
Platina (†1481), humanista e primeiro bibliotecário da Biblioteca Vaticana, fun-
dada em 1450. 

Da mesma forma, há livros escritos em língua italiana noutras secções da 
livraria, particularmente em duas delas: a dos «Liurinhos que estam em três cai-
xoiñs pequeninos dourados» e dos «Estoriadores em lingoagem». Mas ainda 
nas secções de Teologia, Leis, Cânones, Oratória e Gramática e Historiadores 
em latim os autores italianos, escrevendo em latim, constituem uma presença 
destacada, evidenciando, para lá da matriz humanista e renascentista nos campos 
literário e artístico, a sua importância no quadro da cultura eclesiástica, canónica 
e jurídica do tempo. Nas duas secções referidas surgem, para além de muitos 
exemplares de obras de Dante e Petrarca em vulgar, outros nomes cimeiros da 
cultura italiana como Marco Polo, Giovanni Boccaccio, Paolo Giovio, Pietro 
Aretino, Andrea Alciato, autores latinos – que também encontramos na língua 
original noutras secções – como Tito Lívio, Heródoto, Apiano Alexandrino, 
Juvenal, Pompónio Mela, Terêncio, Cícero e Horácio, Apuleio e Vegécio, Séneca 
ou Quinto Cúrsio. Tratados de teologia mística e de práticas próprias para o 
cristão, como o De la Santa Comunione de frei Battista da Crema/Giovanni  
Battista Carioni (†1534), monge dominicano, importante figura da espiritua-
lidade pré-tridentina733, estão lado a lado com comédias e obras de carácter 
licencioso, mas também religioso, como as de Pedro Aretino. Ou autores que 
mudariam o rosto da cultura política, como Nicolau Maquiavel, ou fixariam o 
«cânone» de novos modelos sociais, como Baldassar Castiglione.

É ainda de salientar que um número considerável de obras de autores ita-
lianos das mais diversas matérias chegava quer à corte régia quer a Vila Viçosa 
através de edições castelhanas, pelo que também muitos autores italianos estão 
presentes no conjunto vastíssimo e transversal das obras em língua castelhana 
na livraria brigantina.

731 N.º 3681, descrito como «Ioannis Francisci Pizi Mirandulae opera». Outra entrada no n.º 3785, ambas na 
secção de Teologia. As edições dos seus Opera omnia foram feitas pelo sobrinho; a edição princeps é de 1496, 
que não inclui toda a obra, e a que se seguiram outras, v. Frei Bartolomeu dos Mártires (1514-1590). Catálogo 
biblio-iconográfico, Lisboa, 1991, n.º 167. Há um exemplar da edição de 1498 na BNP INC. 1038, outro na 
BPE, Inc. 360 V., em parte fora da nossa cronologia, entre 1557 e 1573, e 1572; pode ser parte da edição 
iniciada em 1557.

732 Esta obra teve edição princeps em Veneza, em 1474, e largas dezenas de edições posteriores.
733 N.º 4654. Algumas das suas obras foram incluídas no Index de 1554.

V. p. 354 (3)
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 Uma primeira impressão que nos faria, pois, considerar modesta a pre-
sença dos livros italianos fica sem fundamento, sobretudo se tivermos em conta 
que, das línguas vulgares presentes – português, castelhano, francês, italiano e 
alemão – apenas o castelhano tem um maior número de entradas. A aprecia-
ção da livraria na sua componente italiana, tomada em sentido amplo, como 
procurámos fazer, torna evidente como, na primeira metade do seculo XVI, os 
modelos e as formas culturais italianas e do Renascimento haviam chegado a 
Portugal e ganho um espaço cimeiro no quadro da cultura letrada, artística, téc-
nica, científica e jurídica. 

Pelo que acima fica dito, o caso do italiano, que apresenta uma secção de 
apenas 58 livros, é bem o exemplo do cuidado que devemos ter em não tirar 
conclusões sobre os conteúdos desta grande livraria tomando em exclusiva con-
sideração, como grandes blocos isolados e sem intersecção, as secções em que se 
organiza o respectivo inventário.

4.10. «Filosofia»

Segue-se com 52 entradas (n.os 3984-4035) a secção de Filosofia, onde Aristóte-
les (†322 a.C.) ocupa um lugar particular, em múltiplas vertentes do legado do 
seu pensamento e da sistematização de saberes da Antiguidade Clássica.

A presença de Aristóteles na livraria não se confina a esta secção, antes lhe 
é transversal. Analisando a secção de Filosofia, do total das 52 entradas, 12 são 
atribuídas ao filósofo grego. Destas, duas são atestadamente obras pseudo-aris-
totélicas: o famoso tratado Secreta secretorum734 e a Physiognomonica, que aqui 
surge em edição conjunta com outros autores que não se mencionam, «defeso 
por isso não se avaliou»735. Além da uma obra em dois volumes avaliada em 250 
reais mas que não é identificada736, encontramos em edições impressas avaliadas 
em quantias assinaláveis a Physica, a Metaphysica, o De animalibus, os Proble-
mata, mas são as suas obras relativas à filosofia moral, de tão grande importância 

734 N.º 4010, descrito como «Aristotilis de secretis secretorum», com a indicação «amtiguo». Trata-se de uma 
das muitas obras erradamente atribuída a Aristóteles, datável dos séculos vii-viii, que teve ampla difusão 
manuscrita e impressa em diferentes versões. O volume existente na livraria ducal era uma edição latina 
impressa. A 1.ª edição de uma versão portuguesa desta obra, de que existia em manuscrito na livraria de 
D. Duarte, só ocorreu em 1960: Pseudo-Aristóteles, Segredo dos segredos. Tradução portuguesa, segundo um 
manuscrito inédito do século xv, introdução de A. Moreira de Sá, Lisboa, 1960. Não se conhece hoje o para-
deiro do manuscrito que esteve na base desta edição. Ana Isabel Buescu, «A tradução portuguesa do Secreta 
secretorum do Pseudo-Aristóteles e o Infante D. Henrique. Entre o mito e a história», in A herança do infante, 
coord. Artur Teodoro de Matos e João Paulo Oliveira e Costa, Lisboa, 2011, pp. 145-158.

735 N.º 4018, descrito como «Fyzionomia Aristotilis et aliorã», «é defeso por isso não se avaliou». Obra falsa-
mente atribuída a Aristóteles, com larga circulação na Idade Média e Moderna. Sobre esta fascinante matéria, 
v. Paolo Getrevi, Le escriture del volto. Fisiognomica e modelli culturali dal Medioevo ad oggi, Milão, 1991.

736 N.º 3984.

V. p. 366 (27)
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para a configuração do pensamento ocidental, que têm maior destaque no con-
junto das obras de sua autoria: três entradas são referentes à Ética: embora não 
identificadas, corresponderão à Ethica Nicomachea, a sua obra mais completa, 
difundida e influente sobre moral, mas pelo menos uma delas pode correspon-
der à Ethica Eudemia. Uma outra entrada reúne a Ética e a Política, esta última 
mais tardiamente recuperada no Ocidente. 

Também estão presentes nesta secção obras posteriores, em que a matriz 
da filosofia moral e política aristotélica se apresenta em articulação com a 
moral cristã, como o De regimine principum de Egídio Romano, discípulo de  
S. Tomás de Aquino e modelo maior do príncipe virtuoso desde o século xiii, 
que já encontrámos na secção de Profanos em romance, com vários exemplares 
impressos nesta livraria, em latim e em vulgar. 

Não podemos deixar de assinalar a presença dos Omnia opera de Platão 
(†348/7 a.C.), restituição maior da cultura grega operada pela cultura do Renas-
cimento737. Os Omnia opera de Platão foram traduzidos e editados por Marsilio 
Ficino (†1499), o mais influente representante do Platonismo no Renascimento. 
Ficino começou a trabalhar na tradução em 1463-66. A edição latina é de Flo-
rença, 1484, e a edição em grego foi publicada por Aldo Manuzio em 1513. Os 
manuscritos sobre os quais Ficino trabalhou foram fornecidos por Cosimo de 
Medici e Americo Benci. Sobre a tradução, Ficino consultava periodicamente 
Angelo Poliziano, Christoforo Landino, Demetrios Chalchondylas, e outros 
membros da célebre Academia Platonica de Florença. 

Ainda em relação directa com Platão, surge a obra de comentário dos seus 
10 livros da República escrita pelo erudito e filósofo Sebastián Fox Morcillo 
(†1559?), editada em 1556 em Basileia738. De sublinhar ainda a presença de um 
autor que, com excepções como as leis e os cânones, encontramos um pouco 
por todo o inventário: Francesco Petrarca, aqui através dos seus Opera739. Gos-

737 N.º 4015, descrito como «Platonis opera omnia». A 6.ª edição é de 1532. Na BNP há uma edição de 1534 – 
Platonis omnia opera cvm commentariis Procli in Timaeum & Politica, thesauro ueteris Philosophiae maximo […] 
Adiectus etiam est in Platonis omnia, sententiarum & uerborum memorabilium, index, Basileia, apvd Ioannem 
Valdervm, cota S.A. 312 A. – mas no inventário diz-se ser «das amtiguas», pelo que era certamente uma 
edição anterior à que existia na livraria. Havia também um exemplar dos Opera de Platão na secção dos livros 
em língua grega.

738 N.º 4013, Sebastián Fox Morcillo, preceptor do infante D. Carlos, filho de Filipe II e de Maria de Portugal, 
filha de D. João III e de D. Catarina, Sebastiani foxii Morzilli Hispalensis commêtatio in decem Platonis libros De 
Republica [...]. Outras obras do mesmo autor na livraria, n.os 4009, 4029 e 4259.

739 N.º 4014, descrito como «Francisci Petrarcha opera omnia de folha Em taboas das nouas foi aualiado em 
settecemtos reais». O título completo da edição que descrevemos, de 1554, é Francisci Petrarchae Florentini, 
philosophi, oratoris, et poëtae clarissimi, reflorescentis literaturae latinaeque linguae, aliquot seculis horrenda barba-
rie inquinatae ac pene sepultae, assertoris et instauratoris, operaque extant omnia. A edição de 1554, Basileia, por 
Henrichus Petri, em quatro volumes, é a 4.ª das obras completas de Petrarca, a primeira a conter as suas obras 
em vernáculo juntamente com as obras latinas. A indicação no inventário «das novas», aponta para uma 
edição recente da obra, que poderia ser esta.

V. p. 359 (14)
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taríamos ainda de destacar o De Inventione dialectica, um dos mais importantes  
trabalhos filosóficos de Rodolfo Agricola/Roelof Huesman (†1485), profes-
sor de Filosofia em Heidelberg e pioneiro do Humanismo na Alemanha740, ou 
ainda o Methodus inveniendi medium… do luterano Christophorus Cornerus/ 
Christoph Corner (†1584), que «não foi avaliado por ser defeso»741. Outro 
destaque vai para o De somniorum interpretatione. Libri quinque de Artemidorus 
de Daldis/Daldianus/ou Ephesius (séc. ii a.C.). A Oneirocritica (título original 
grego), aqui em tradução latina, é considerada uma das primeiras e mais famo-
sas obras sobre a arte divinatória através dos sonhos, com grande influência na 
cultura ocidental medieval e moderna742.

A secção de Filosofia mostra também como esta categoria incorporava 
então ainda de forma inequívoca – e que conservaria até tarde743 – a dimensão 
da «filosofia natural», ou seja, relativa a muitas matérias que diziam respeito 
a fenómenos, realidades, propriedades e leis do mundo natural. Por isso aqui 
encontramos títulos como a Naturalis historia de Plínio, vasto compêndio das 
ciências antigas distribuído em 37 volumes744, o De re rustica de Lucius Junius 
Moderatus Columella (†c. 70 d.C.), o mais importante escritor sobre agricul-
tura do Império Romano745, ou o De re metallica do alemão Georgius Agricola 
(†1555), considerado o fundador da Geologia e da Mineralogia como ciên-

740 N.º 4032. Na BNP há oito edições quinhentistas: 1533, 1534,1535x2, 1538, 1539, 1542 e 1554. As de 1534, 
1538 e 1539 são in 4.º, como a do inventário.

741 N.º 4003. Methodus inveniendi medium terminum comparandique copiam propositionum in omni genere syllogis-
morum, tradita ab Aristotele in secunda parte primi libri Analytikon Proteron, Basileia, 1556.

742 N.º 4005, descrito como «Artemidorus de Somnis». A edição princeps em língua grega é a de Veneza, 
impressa por Aldo Manuzio, em 1518; e a latina, por Janus Cornaro, Basileia, Froben e Episcopius em 1539, 
com reedições como em 1544. Na BNP existe a edição aldina de 1518, cota RES. 5893 P., que pertenceu ao 
Convento de Santa Maria de Scala Coeli (Évora), e de 1546, cota S.A. 13251 P., ambas in 8.º, como o exemplar 
descrito no inventário.

743 Lembremos o título da obra de Isaac Newton: Philosophiae naturalis principia Mathematica publicada em 
1687, obra que consumou a Revolução Científica.

744 N.º 3991, Caio Plínio Segundo/Gaius Plinius Secundus (†79), conhecido como Plínio, o Velho, naturalista 
romano. Embora não identificada no inventário, é a sua obra enciclopédica, escrita c. 77-79 d.C., como já 
referimos. Avaliada em 200 rs. Outro exemplar na secção de Historiadores em latim, n.º 4317. Nesta secção 
há ainda, no n.º 3992, uma outra obra não identificada de Plínio, avaliada em 100 rs., que poderá corresponder 
à edição autónoma de um dos livros da História natural, ou a uma edição mais modesta da mesma.

745 N.º 3996, descrito como «Columela de re rustica et palalsus». Obra latina sobre agricultura e outras acti-
vidades. As primeiras edições impressas juntavam a sua obra às de Marcus Priscus Cato, Marcus Terentius 
Varro, Palladius Rutilius T. Aemilianus. Conhecida fragmentariamente, a obra completa foi descoberta por 
Poggio Bracciolini durante o Concílio de Constança (1414-18). A edição princeps é de Veneza, 1472. Existe 
um número assinalável de exemplares de edições quinhentistas desta obra na BNP. Consultámos o exemplar 
da edição de Paris, impresso por Robertus Stephanus, em 1542, que vem precisamente junta, editada pelo 
mesmo na mesma ocasião, com a obra de Palladius Rutilius, Palladii Rvtilii Tavru Aemiliani, viri illvustris, De 
Re Rvstica Libri XIIII, cota S.A. 65071 P. Poderia ser esta, ou outra juntando os dois autores, a edição presente 
na livraria ducal.

V. p. 360 (15)
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cias746. Assinale-se, ainda, a obra matemática Liber de triplici motu do português 
Álvaro Tomás (†1509), mestre na Universidade de Paris747.

Por outro lado, é também uma secção a outros títulos estimulante, já que 
reflecte o contexto histórico-cultural e ideológico de uma época em que certo 
tipo de saberes e de práticas, alguns deles enraizados desde a época medieval, 
se confrontavam progressivamente, no quadro de uma difusão potenciada pela 
imprensa, com o crivo da proibição e da censura. A sua presença na livraria ducal 
mostra como esse processo que conduz saberes e práticas como a astrologia 
judiciária, a alquimia ou a fisiogonomia até à interdição pelos poderes censórios 
é ainda um processo em curso: elas estão fisicamente na livraria e são inven-
tariadas, mas várias delas surgem já com a indicação do seu próximo destino, 
no contexto do endurecimento ideológico, também sobre a palavra escrita, no 
século xvi. 

Estão neste caso, além das acima citadas Secreta secretorum e Physiognomo-
nica, obras como o De secretis mulierum, texto de grande circulação sobre ciência 
natural e ocultismo, tradicionalmente atribuída a Santo Alberto Magno (†1280). 
Na realidade, trata-se de uma compilação feita pelo seu discípulo Henricus de 
Saxonia, com grande número de edições impressas nos séculos xv e xvi. Pre-
sente na livraria, «não se avaliou por ser defeso»748. Outro título presente entre 
os livros de D. Teodósio é o De alchimia do Pseudo-Geber, mas em contrapartida 
esta obra é avaliada, na quantia de 150 reais749.

Com derradeira observação, registe-se que 48 ou 49 dos 52 livros presentes 
nesta secção são escritos em língua latina.

4.11. «Astrologia & Mathematica» 

Também sob o ponto de vista científico os conteúdos da livraria ducal são, no 
seu conjunto e a vários títulos, de grande interesse. O próprio título desta secção 

746 N.º 4007, De re metallica. Libri XII, edição princeps Basileia, 1556, livro de referência e autoridade sobre 
extracção de minérios durante duzentos anos. Ilustrado com c. 250 gravuras. Existem na BNP exemplares 
das edições de 1556, S.A. 1820 A., S.A. 1823 A., S.A. 4795 A., e de 1561, RES. 3077 A., ambas possíveis na 
livraria. Outra importante obra do autor, n.º 4030, De mensuris et ponderibus Romanorum atque Graecorum.

747 N.º 3994, descrito como «Alnais tome de triplici motu», título completo Liber de triplici motu proportionibus 
annexis magistri Alvari Thomae Ulixbonensis Philosophicas suiseth calculationes ex parte declarans. Existem três 
exemplares na BPE (cota séc. xvi 1003, cota séc. xvi 1019, cota RES. 649). BNP: RES. 1572 V., e ainda na BA. 
Exemplares localizados: 34 (Henrique Leitão e Samuel Gessner, informação recolhida no site do CIUHCT, 
UL/UNL, em: <http://www.ciuhct.com/>).

748 N.º 4011, descrito como «Alberti de secretis mulieris». Na BNP há edição de Veneza de 1501, in 4.º, cota 
RES. 2475 V., sem folha de rosto. 

749 N.º 4016. Provavelmente Paulo de Taranto (séc. xiii), autor de obras sobre alquimia e metalurgia em latim, 
sob o nome de Geber ( Jabir Ibn Haiyan), alquimista árabe do século viii. Há muitas edições no século xvi, 
como uma edição de 1529, com o título de Geberi philosophi ac alchimistae maximi. De Alchimia. Libri Tres. Há 
na BNP um exemplar da edição de Nuremberga, 1541, cota S.A. 5422 P. (CLCXV-XVI, n.º 335).
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composta por 51 entradas (n.os 4460-4510) evidencia a ainda vigente sobreposi-
ção entre Astrologia e Astronomia, apontando para a questão da autonomização 
do discurso científico e para a mutação do paradigma científico750 que haviam de 
triunfar nos finais do século xvii, mas também para a permanência de práticas 
e de saberes diríamos de natureza «pré-científica» – com lugar noutras secções 
da livraria, como acabámos de ver. 

Para referir um exemplo a todos os títulos emblemático, na secção de poesia, 
descrito como Morbodeo poeta das pedras preciosas, existia um exemplar do Liber 
lapidum, ou Liber de lapidibus de Marbodius de Rennes (†1123), bispo de 
Rennes, hagiógrafo e poeta francês, uma das principais referências da crença no 
poder das qualidades físicas e mágicas das pedras preciosas desde a Idade Média. 
Para além do seu uso como jóias, acreditava-se que esmeraldas, safiras, topázios 
e outras pedras preciosas tinham propriedades medicinais, e nesse sentido 
faziam parte da farmacopeia751. Havia, aliás, uma verdadeira indústria europeia 
de fabrico de falsas pedras preciosas, de que o tratado de Jean d’Outremeuse 
(†1400) é um caso de destaque752. Esta obra, um lapidário, agrupava receitas 
técnicas cujo objectivo era o de fabricar falsas gemas colorindo vidro de 
diversas formas. Estas técnicas interessam ainda hoje em dia a fabricantes de 
vidro e historiadores na compreensão do fabrico de falsas pedras preciosas que 
ornamentavam coroas, cruzes, relicários e outros objectos. No século xiv a obra 
de Marbodius de Rennes foi traduzida para várias línguas, e foi a sua primeira 
obra impressa em Viena, em 1511, o que mostra bem a persistência dessa crença 
na época do Renascimento753. 

Para lá da estrita inventariação das obras754, é esta questão sensível e central 
que se torna, do nosso ponto de vista, particularmente interessante na livraria de 
D. Teodósio nesta charneira do século xvi. Na verdade, ela reflecte um mundo 
intelectual de transição e fascinantemente contraditório: a vigência multissecu-
lar de crenças e práticas, bem como, no plano da compreensão das estruturas 
cosmológicas e do mundo natural, do legado aristotélico-ptolemaico, a profunda 
mutação epistemológica em marcha, acolhendo obras que apontam para novos e 
decisivos caminhos na compreensão dos astros e do mundo natural – e portanto 

750 Thomas Khun, La structure des révolutions scientifiques, Paris, 1983 (1.ª ed. americana de 1962).
751 Georges Vigarello, Histoire des pratiques de santé. Le sain et le malsain depuis le Moyen Age, Paris, 1999, pp. 27-28, 

p. 81.
752 Anne Françoise Cannella, Gemmes, verre coloré, fausses pierres précieuses au Moyen Age. Le quatrième livre du 

«Trésorier de Philosophie naturelle des pierres précieuses» de Jean d’Outremeuse, Genebra, 2006.
753 Maria Esthera Herrera, ed., Marbodo de Rennes lapidario (Liber lapidum), Paris, 2005. Ernesto García  

Fernández, «Cultura, ciencia y magia en la Edad Media», in Ernesto García Fernández (ed.), Cultura de élites y 
cultura popular en Occidente (Edades Media y Moderna), Bilbao, 2001, pp. 109-141, em particular pp. 131-133.

754 Existem ainda outras obras relativas a estas matérias disseminadas por outras secções do inventário.
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do homem e de Deus – e a sua coexistência com crenças, práticas e saberes sin-
créticos, fundados nos labirintos de outras compreensões do mundo.

O pensamento científico moderno ocidental irá despojar a natureza da sua 
função mágica, tornando-a permeável à medida, à experiência, à manipulação, 
forjando, a prazo, a matematização da natureza e, por consequência, a matema-
tização da ciência. De forma muito breve, diremos que sensivelmente até ao  
século xvi vigorava a concepção de uma unidade essencial da natureza. Uma 
mesma lei regulava o movimento dos planetas, o ciclo das estações e o ciclo 
vegetativo das plantas, as relações entre os elementos, o corpo do homem e os 
seus humores, o destino do homem, numa unidade fundada pelo cosmos. 

Assim, num mundo que sob tantos pontos de vista inaugura a modernidade 
como é o do Renascimento, a «tradição mágica» persistia, e até em certos casos 
se acentuava, num mundo «saturado» de magia755 através de um conjunto de 
saberes – astrologia, práticas divinatórias, alquimia, cabala, hermetismo – cujos 
fundamentos intelectuais eram o sincretismo do conhecimento e a concepção 
da unidade essencial do microcosmos e do macrocosmos756. A progressiva 
mudança de paradigma científico e o papel do século xvi na génese da cons-
ciência científica moderna não impediram que doutrinas, crenças e práticas 
ancestrais se mantivessem, e por longo tempo, profundamente enraizadas no 
conjunto da sociedade757.

De entre estes saberes, a Astrologia representava, sob o ponto de vista social, 
o aspecto mais importante da «concepção mágica» do mundo. Mas representa-
va-o também sob o ponto de vista intelectual, já que partilhava das concepções 
científicas do tempo relativas à influência física dos planetas sobre os elementos 
sub-lunares, no quadro da síntese aristotélico/ptolomaico-tomista que dominava 
as ideias cosmológicas e a concepção do mundo natural758. Lado a lado com o 
Almagesto, Ptolomeu disponibilizava, no seu Tetrabiblos759, um pormenorizado 

755 Francisco Bethencourt, «Un univers saturé de magie: L’Europe Méridionale», in Magie et sorcellerie en Europe 
du Moyen Age à nos jours, Paris, 1994, pp. 159-194.

756 Ioan P. Couliano, Eros and magic in the Renaissance, Chicago and London, 1987 (1.ª ed. francesa 1984).
757 De entre a vastíssima bibliografia sobre a matéria, Mircea Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris, 1956; Euge-

nio Garin, «Magia e Astrologia na cultura do Renascimento», in Idade Média e Renascimento, Lisboa, 1989, 
pp.131-145; Francisco Bethencourt, O imaginário da magia. Feiticeiras, saludadores e nigromantes no século xvi, 
Lisboa, 1987; José Pedro Paiva, «A magia e a bruxaria», in História religiosa de Portugal, dir. Carlos Moreira 
Azevedo, 2 – Humanismos e Reformas, coord. João Francisco Marques e António Camões Gouveia, Lisboa, 
2000, pp. 369-374.

758 Entre muitas obras sobre o tema, E. Grant, Planets, stars, and orbs: the Medieval cosmos, 1200-1687, Cambridge 
(Mass.), 1994; Steven Vanden Broecke, The limits of influence. Pico, Louvain, and the crisis of Renaissance astro-
logy, Leiden/Boston, 2003, particularmente pp. 28-80.

759 Que não sabemos se também estava presente na livraria, pois nesta secção, além de dois exemplares do Alma-
gesto, há mais duas obras de Ptolomeu que o inventário não identifica. O Tetrabiblos (ou Quadripartium) foi 
traduzido para latim por Giovanni Pontano, com edição princeps em 1535.
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manual para a realização e interpretação de horóscopos760, que, por exemplo, 
o médico e astrólogo Antonio Maldonado utilizou para fazer o horóscopo de  
D. Sebastião761. 

Este carácter sincrético é patente nos Reportórios dos tempos, que continua-
vam nos séculos xvi e xvii a veicular as concepções da cosmologia tradicional, 
e cuja popularidade foi, paradoxalmente, potenciada pela própria imprensa. Para 
referir um caso que poderia ser multiplicado, no frontispício da Cosmographia o 
reportorio de los tiempos, também entre os livros de D. Teodósio762, o seu autor, 
Jerónimo de Chaves, surgia na dupla condição de «astrologo y cosmographo»763.

A fortuna da astrologia, ultrapassando os limites do ordenamento social 
ou das fronteiras culturais, reflectia uma concepção do mundo natural como 
«tecido de correspondências», e possuía uma legitimidade que lhe advinha do 
ensino nas universidades, mas que ia também ao encontro dos desejos indivi-
duais ou colectivos de previsão do futuro. O que não significa que não tenha 
encontrado resistências, em particular de ordem religiosa, pois o determinismo 
astral chocava com o livre-arbítrio do homem e, em última análise, com a omni-
potência divina. Houve, com efeito, uma intensa polémica cristã em torno da 
astrologia, em particular da sua vertente divinatória764. 

O Almanach para o período de 1493-1531 dos matemáticos e astrólogos 
Johannes Stoëfler e Jacob Pflaum anunciava para o ano de 1524 um segundo 
dilúvio universal, em virtude da conjunção do sol e da lua, sob o signo de Pei-
xes. Porventura pelo prestígio dos seus autores, pela extraordinária difusão que a 
tipografia permitiu, e talvez também pelos tempos difíceis que em tantos aspec-
tos então se viviam, o prognóstico do fim do mundo para 1524 provocou uma 
ansiedade crescente em muitos pontos da Europa, culminando em verdadeiros 
movimentos de pânico nos inícios daquele ano. Essa «ansiedade escatológica» 
originou a multiplicação de obras que reactualizaram uma polémica já antiga 
sobre a validade dos juízos astrológicos. A polémica em torno da astrologia 
divinatória deixou também rasto em Portugal: em 1523 era publicada a obra 
Contra os juízos dos astrólogos do jerónimo frei António de Beja, escrita a pedido 
expresso da rainha D. Leonor, a «rainha velha», em que o seu autor contrapu-

760 Anthony Grafton, «Geniture collections, origins and uses of a genre», in Books and the science in History, ed. 
by Marina Frasca-Spada and Nick Jardine, Cambridge, 2000, p. 51.

761 BNP, COD. 936, fol. 187. No inventário setecentista dos manuscritos da livraria régia portuguesa descreve-se 
um volume miscelânico que inclui, entre outras obras, «hum opusculo de Astronomia feito por Antonio 
Maldonado». BGUC, cod. 1018, n.º 71.

762 N.º 4486. A ed. princeps é de Sevilha, de 1548; outras possíveis na livraria de D. Teodósio: 1550, 1554.
763 Jerónimo de Chaves, Chronographia o reportorio de los tiempos, el mas copioso y preciso que hasta ahora a salido a 

luz compuesto por Hieronymo de Chaues, astrologo y cosmographo, Lisboa, 1576. BNL: RES. 309 V., Purl 14681.
764 Jacques Solé, Les mythes chrétiens. De la Renaissance aux Lumières, Paris, 1979, pp. 218-229.
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nha o determinismo divino ao poder das conjunções e do determinismo astral 
sobre o homem, procurando responder a um clima de pânico colectivo765.

Gil Vicente (†1536), cuja produção teatral se desenrolou desde o início do 
século na corte régia para a qual trabalhou durante mais de 30 anos, produzindo 
autos e farsas que assinalavam nascimentos de príncipes, casamentos de infantas, 
temas morais que, entre o Céu e o Inferno, atormentavam as almas, ou a incisiva 
sátira de costumes, também participou daquela polémica em torno da astrologia 
judiciária e do fascínio que exercia sobre ricos e pobres, letrados e analfabetos. 
No Auto dos físicos, um pobre clérigo perdido de amores pela bela Brásia Dias, 
recorria ao astrólogo e físico do rei, Tomás de Torres, para alcançar a cura dos 
seus males:

 Clérigo Hoy há diez que assi estó.
 Torres A que horas vos tomou?
 Clérigo Allí a las Avemarías,
  Y de mañana començó.
 Torres  Dez dias de manhã cedo
  Estava Saturno em Aries…
  Doem-vos as pontas dos pés?
 Clérigo Ay, mezquino que no puedo
  Dezir mi mal de que es!

 Torres Bissexto é ano agora,
  Em Piscis estava Júpiter,
  Saturno há-de desfazer
  Quanta natureza melhora:
  Bem há’ qui que guarecer.
  Também em Piscis a Lûa,
  Isso foi em quarta-feira;
  Mercúrio à hora primeira:
  Não vejo causa nenhûa
  Pera febre verdadeira

  E também deste ajuntamento
  Dos planetas desta era…
  Não sei… não sei… mas por mera
  Estrolomia… não sei, eu sento…

765 José V. de Pina Martins, «L’astrologie au Portugal au début du XVIe siècle: António de Beja est-il disciple de 
Pic de la Mirandole?», in Humanisme et Renaissance…, cit., II, pp. 573-618.
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  Não sei, que é, nem que era;
  Mas há-de saber quem curar
  Os passos que dá ûa estrela
  E há-de sangrar por ela,
  E há-de saber julgar
  As águas n’ûa panela766

Esta dimensão crítica que já existia no Renascimento não impediu que, 
numa aliança íntima entre astrologia e poder, muitos papas, reis, rainhas767 e 
grandes senhores do Renascimento tivessem os seus astrólogos. Bem pelo con-
trário, a astrologia judiciária era uma prática corrente nas cortes europeias. A ela, 
e a outras práticas ocultas se dedicavam muitos intelectuais e humanistas, como 
acontecia na Roma do Renascimento frequentada por D. Miguel da Silva. No 
interior do palácio do seu grande amigo o humanista Giovanni Rucellai, primo 
do papa Leão X, existia uma câmara secreta destinada às práticas alquímicas, a 
que o próprio Miguel da Silva se refere768; ou o caso de Filipe II, um cultíssimo 
Filipe II que possuía na sua ampla biblioteca do Escorial obras que já então a 
Inquisição remetera para os livros proibidos – uma verdadeira «biblioteca secre-
ta»769 – e em cujo paço era praticada a destilação alquímica770. Como assina-
lámos, também o saber alquímico estava representado na livraria do duque de 
Bragança, através de uma das obras de maior difusão desta prática, o De alchimia 
do Pseudo Geber, numa das muitas edições quinhentistas desta obra771. 

A função de astrólogo era aliás disputada nas cortes e objecto de invejas, fric-
ções, intrigas – e até perigos, quando as previsões não se verificavam, e de que os 

766 Gil Vicente, «Auto dos Físicos», in Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente, introdução e normalização do 
texto de Maria Leonor Carvalhão Buescu, II, Lisboa, 1984, p. 597.

767 Luisa Capodieci, Medicaea medaea. Art, astres et pouvoir à la cour de Catherine de Médicis, Genebra, 2011.
768 Sylvie Deswarte, «La Rome de D. Miguel da Silva», cit., pp. 203 e ss.; Carta de D. Miguel da Silva a Giovanni 

Rucellai, núncio apostólico junto do rei de França, datada de Roma, 21 de Fevereiro de 1520, publicada por 
Sylvie Deswarte, ibidem, pp. 278-280.

769 Hugo Lezcano Tosca, «Lecturas espirituales prohibidas», cit. Lezcano recorda que «la Biblioteca de El 
Escorial tiene desde 1585 licencia para que los libros sean expurgados no por la Suprema sino por el prior 
del Monasterio; los libros prohibidos, siguiendo la tradición de lo que se había hecho con los pertenecientes 
a Felipe II, no serán destruidos, sino guardados. Como consecuencia de ello encontramos en El Escorial 
libros que no se hallan en otras bibliotecas españolas. Se va a permitir una “lectura restringida” de los textos, 
auspiciada por la Inquisición y con el visto bueno de Felipe II», p. 77. O que não se aplica apenas às matérias 
contempladas neste artigo.

770 Mar Rui Bueno e María Esther Alegre Pérez, «Los destiladores de Su Majestad. Destilación, espagiria y 
paracelsismo en la corte de Felipe II», in Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam 
Illustrandam, 21, 2001, pp. 325-350.

771 N.º 4016, descrito como «Geberi de alquimia», isto é, Geberi philosophi ac alchimistae maximi, De alchimia. 
Libri tres. Pseudo-Geber é o nome dado a um alquimista do século xiii, provavelmente Paulo de Taranto, 
autor de obras sobre alquimia e metalurgia em latim, sob o nome de Geber ( Jabir Ibn Haiyan), alquimista 
árabe do século viii. Há muitas edições no século xvi; referenciámos uma edição de 1529, cujo título indica-
mos. Na BPNM existe uma edição de Veneza, de 1542, cota 2-37-2-33.
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astrólogos tinham bem consciência, sobretudo na previsão do nascimento dos 
príncipes772. As bibliotecas, como a de D. Teodósio, reflectiam esse ascendente 
através de uma presença expressiva de obras de astrologia judiciária. De Luca 
Gaurico (†1558), astrólogo, matemático e astrónomo italiano surgia entre os 
livros de D. Teodósio o Tractatus astrologicus, que incluía as cartas astrológicas 
de papas, cardeais, reis, nobres, músicos e artistas, provavelmente junto com o 
Trattato di astrologia giudiziaria sopra la natività degli uomini e donne773. Gaurico 
foi muito consultado, nomeadamente por Catarina de Médicis, rainha florentina 
numa corte como a francesa onde essa tradição estava muito enraizada, sendo 
arte praticada por Francisco I – que se interessava ainda pela tradição esotérica 
judaica774 – e presente na sua biblioteca775. 

Mesmo no mundo do Humanismo e do livre-arbítrio, a realidade era muitas 
vezes também esta: «Os humanistas – sublinha Delumeau – eram prisioneiros 
do seu tempo. Partilhavam com ele as crenças astrológicas e a falta de espírito 
científico. […] O Renascimento, especialmente o Renascimento dos neopla-
tónicos, conciliou a liberdade com as influências astrais»776. Como observa 
Anthony Grafton, a prática da astrologia, alvo de críticas consistentes no Renas-
cimento por parte de homens como Guicciardini ou Maquiavel, manteve-se 
uma prática socialmente poderosa777. Em 1580 era publicado, em Antuérpia, 
um Catalogvsi Imperatorvm, regvm ac principvm qui astrologicam artem amarunt, 
ornarunt & exercuerunt que estabelecia uma longa listagem de imperadores e reis 
e homens ilustres entre a Antiguidade e o século xvi que haviam conhecido, 
praticado ou seguido a arte, alguns também na sua componente divinatória778.

Outras obras de astrologia judiciária, como a Summa astrologie judicialis 
do inglês Johannes Eschuid (†13--?), também presente na livraria brigantina779, 

772 Luisa Capodieci, op.  cit., p.  55-58. BNP, COD. 589, «Influencias que os doze signos celestes fazem em os 
nascidos», fols. 55v.-56v.

773 N.º 4504. As edições presentes são talvez, respectivamente, a de Veneza, 1552, e Roma, 1539. Existia na 
biblioteca régia portuguesa, provavelmente em tradução italiana. BGUC, cod. 1018, n.º 1061, in 4º. 

774 Robert J. Knecht, The French Renaissance court, cit., p.202.
775 Ibidem, pp. 22-23. V. ainda Anne Marie Lecoq, François Ier. Imaginaire. Symbolique et Politique à l’aube de la 

Renaissance française, Paris, 1987.
776 Jean Delumeau, op. cit., II, p. 120 e p. 56 respectivamente.
777 Usando de ironia, Grafton aproxima os astrólogos dos economistas, considerando que o astrólogo desempe-

nhava funções na antiga sociedade – predição do futuro, organização e leitura de dados aleatórios, cuidado 
em ir evidenciando os limites da sua prática – que, na sociedade actual, pertencem ao economista, rematando: 
«Like the economist, finally, the astrologist became the butt of universal criticism – and still prooved indis-
pensable». Anthony Grafton, Cardano’s cosmos. The worlds and works of a Renaissance astrologer, Cambridge, 
Mass., 2000, p. 10.

778 BPNM, Catalogvs…, Antuérpia, Christophori Plantini, 1580, cota 2-39-5-1. A obra inclui menção ao infante 
D. Henrique: «Henricus infans Portugalliae, mathematicus insignis, primo nouas terras astrologico suo stu-
dio & industria reperit», p. 28.

779 N.º 4476, Johannes Eschuid/Echuidus/John Eastwood, Summa astrologie judicialis de accidentibus mundi 
quae Aanglicana uulgo nuncupatur Ioannis Eschcuidi niri [sic] Anglici….Veneza, Francesco Bollano, 1489; o 

V. p. 375 (45)
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ligam-se, como as de Gaurico, a uma vasta literatura relativa à produção de 
horóscopos, em particular a um importante conjunto de obras astronómicas, 
astrológicas e divinatórias de autores árabes, que igualmente encontramos nesta 
livraria, em edições quinhentistas. São eles, numa entrada conjunta, Albubather 
(†875) e Albohazan Haly, nome latino de Abul Hassan’Ali ibn Abul Ridschal 
(†dep. 1037), astrólogo e astrónomo árabe, conhecido no Ocidente como Sum-
mus astrologicus780, e Al-Kabisi/Alcabitius/Alchabitii Abdilazi (†950?/967?) 
neste caso talvez o seu Liber introductionis ad magisteriu judicorum astrorum, 
tratado de astrologia judiciária, em tradução latina de Johannes Hispalensis no 
século xii. Com grande difusão na Idade Média, a tipografia contribuiu para 
uma ainda maior irradiação, sendo que, após a edição de 1473, teve 11 edições 
entre 1485 e 1521781. 

Surge ainda Abu Ma’ Shar al-Balkhi (†c. 886), grande astrólogo persa, cuja 
obra não identificámos, sendo que a mais importante delas é De magnis conjunc-
tionibus, traduzida por Johannes Hispalensis, com grande difusão manuscrita, 
e depois impressa, como vemos pela precoce edição de Augsburgo de 1489. 
Finalmente encontramos Al-Kindi/Alkindus (†873), filósofo árabe, astrólogo, 
matemático, alquimista, cuja obra não é identificada, e Umar Ibn Farrukhan 
al-Tarbari/Omar Alfraganus, astrólogo de origem iraniana (†815) e a obra De 
nativitatibus, semelhante a outras que muitos astrólogos persas e árabes, como 
Albumasar, também entre os livros de D. Teodósio, escreveram do mesmo teor 
astrológico, com uma ênfase particular para os horóscopos782. 

Relevemos em seguida alguns dos mais marcantes autores e obras desta 
secção da livraria: Euclides (†238 a.C.), considerado o maior matemático da 
Antiguidade, cujo título não se refere mas que corresponde aos Elementos, 
«durante cerca de 2000 anos […] a obra fundamental da matemática»783; 

exemplar da BPE (Cat. Inc. da BPE, n.º 240, Inc. 275, p.  46) regista Johannes Santritter como impressor.  
É esta certamente a edição presente, de que só rastreámos uma 2.ª edição em 1974. BNP, INC. 784 e  
INC. 1333 (CLCXV-XVI, n.º 277).

780 N.º 4477, entrada conjunta dos dois autores. Temos dúvidas na identificação das obras, uma vez que os títulos 
são omissos no inventário. De Albubather tratar-se-á do Liber genethliacus, sive de Natiuitatibus…, de que 
existe edição de 1540 na BNP, S.A. 2845 P.; CLCXV-XVI, n.º 42. Na BPNM existe um exemplar da edição de 
1501, cota 2-LI-13-4, com indicação manuscrita no catálogo «he prohibido». De Albohazan Haly, poderá ser 
o Libri de judiciis astrorum… ou o De judiciis Natiuitatum liber. Mas também pode ser, para estar junto num 
volume com o anterior, o De judiciis Natiuitatum liber, exemplar da BNP: S.A. 1811 P.  (CLCXV-XVI, n.º 40). 

781 N.º 4485, e outras duas obras não identificadas. CLCXV-XVI, n.º 40, n.os 46-49. Na BPNM existe um exem-
plar, sem rosto, de uma edição de 1502 desta obra, cota 2-40-2-18.

782 N.º 4487, descrita como «Alquindo com outros e o mar das Natiuidades». A obra de Omar Alfraganus foi 
impressa em tradução latina em Veneza, em 1503 e 1525, por Luca Gaurico. Desta raríssima obra existe um 
exemplar da edição de 1525 na BPNM, cota 2-40-2-22, que consultámos. No inventário setecentista dos 
manuscritos da livraria régia portuguesa há uma entrada «Lucas Gaurico, mar de Natividade, y de enterroga-
tiones», BGUC, cod. 1018, n.º 470.

783 PN, entrada n.º 37, p. 163. V. ainda entrada n.º 38, p. 165. A edição princeps, de Veneza, impressa por Erhardus 
Ratdolt, em 1482, «o primeiro texto impresso de grande extensão, a conter diagramas matemáticos», 

V. p. 376 (46)
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Cláudio Ptolomeu e o monumental Almagesto, o mais importante livro na 
história da Astronomia, «referência central da Astronomia teórica durante mais 
de mil anos», em vários exemplares784; o astrónomo polaco Nicolau Copérnico 
(†1543), e o De revolutionibus orbium coelestium, publicado em 1543, na base 
da futura revolução astronómica785. A presença tutelar destes três autores e 
suas obras deixa entrever a importância da secção na livraria brigantina, em 
que encontramos outras entradas relativa à astronomia da Antiguidade: o De 
stellis de Gaius Julius Higinus (†17)786 e talvez o Astronomicon de Julio Firmico 
(século iv), Marco Manilio (†14 d.C.) e Arato (†240 a.C.), considerado a mais 
ampla obra de divulgação da astrologia que nos chegou da Antiguidade787.

No que respeita à época medieval, não podia faltar o Tractatus de sphaera 
ou De sphaera mundi ou De sphaera de Johannes de Sacrobosco (Hollywood) 
(†c. 1256), uma das mais influentes obras da Astronomia medieval fundada no 
Almagesto, da qual circularam centenas de cópias manuscritas e que teve a sua 
primeira edição impressa em 1472, a que se seguiram mais de 30 até final do 
século xv, e mais de 200 no XVI788. Em Portugal foram feitas duas traduções 
para vernáculo antes da obra de Pedro Nunes789. De Afonso X, rei de Castela 
(†1284), o Sábio, escritor, astrónomo, legislador e poeta, encontramos a obra 
Çelestiû motuû tabulae astronomicae, com ampla difusão manuscrita desde a 
Idade Média, modelo de tábuas astronómicas para muitos outros astrónomos, 
que teve a sua edição em 1483, a que se seguiram muitas outras. Também 
Giovanni Bianchini/Johannes Blanchinus (†c. 1469), professor de Matemática 
e de Astronomia na Universidade de Ferrara e astrólogo da corte dos Este, 
considerado pelo seu discípulo Regiomontanus como o maior astrónomo do 

(p. 163), existe na BNP, INC. 672, «proveniente de S. B.º de Xabregas». O inventário classifica o exemplar 
(n.º 4460) como «antiguo».

784 N.º 4463. Edição princeps de Veneza, impressa por Petrus Lichtenstein, em 1515 (trad. latina de Gerardo de 
Cremona); 1528 (tradução latina de Jorge de Trebizonda), únicas versões latinas durante séculos. PN, entrada 
n.º 54, p.  197. Outro exemplar n.º 4467. Ao contrário do exemplar acima, não é classificado como antigo, 
pelo que deve corresponder a outra edição; v. ainda n.º 4510, «Tolomeu duas vezes, um de taboas e outro de 
pasta», que deverão corresponder a edições diferentes, do Almagesto ou de outra obra de Ptolomeu.

785 N.º 4474, descrito como «Niculao Coperico [sic] das reuolucoeñs de folha em pasta foi aualiado em tre-
semtos reais». Existem hoje três exemplares da edição princeps de 1543 em bibliotecas portuguesas: BA, 
cota 35-XI-5, BPMP, cota RES-XVI-B-45 e BACL, RES. 3.17. Agradecemos a Ana Cristina Santana (BNP) 
esta confirmação. A BNP possui um exemplar da 2.ª edição da obra, de 1566, cota RES. 4367 V. O primeiro 
exemplar que terá entrado na Península foi talvez aquele a que se referia Sebastian Kruz em carta a Carlos V 
datada de Nuremberga, de 21 de Março de 1543. Pelo luxo e aparato da encadernação, será o que se encontra 
depositado no Escorial.

786 N.º 4507, descrito como «Iginius de Stelis», que deveria corresponder à sua mais importante obra, o Poeticon 
astronomicon, edição princeps Veneza, 1482. Há três exemplares na BNP, ed. 1535, 1549 e 1579. CLCXV-XVI, 
para a nossa cronologia n.os 367 (ed. 1535) e 368 (ed. 1549).

787 N.º 4468. A edição princeps é de Veneza, impressa por Aldo Manuzio, em 1499, seguindo-se outras no  
século xvi, como as de Basileia, por J. Hervagii, em 1533 e 1551. 

788 N.º 4471. PN, p. 177. V. ainda n.º 4489.
789 Ed. Germão Galharde, 1510. Anselmo, n.º 436.
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seu tempo, estava presente nesta livraria, através da sua obra Tabulae astrologicae, 
dedicada ao imperador Frederico III, uma das mais sofisticadas e difundidas 
tentativas de aperfeiçoar as Tábuas afonsinas. Devemos ainda referir a Perspectiva 
de Vitélio (†c. 1275), trabalho fundamental da história da óptica teórica, com 
influência até ao século xvii790.

A cultura científica dos séculos xv e xvi estava, pois, amplamente repre-
sentada na livraria do duque de Bragança. O autor com maior número de 
entradas é João Regiomontano/Johannes Müller Regiomontanus/Johannes de  
Monterregio (†1476), considerado o mais importante astrónomo do século xv, 
com cinco entradas: o Epytoma Joãnis de mõte regio in almagestum Ptolomei, ainda 
hoje considerada como das melhores introduções críticas à obra de Ptolomeu791, 
o De triangulis, primeiro tratado de trigonometria792, as Tabulae…, obra de uso 
astrológico que debate os vários modos de determinar as casas astrológicas793 
e o Kalendarium, que entre 1474 e 1500 teve 14 edições em latim, alemão e 
italiano794. Destaquemos ainda Pedro Apiano (†1552), humanista, matemático, 
astrónomo e cartógrafo alemão, cujo Cosmographicus liber estava presente em 
três exemplares, um na edição latina original795, e outras duas em tradução cas-
telhana796, uma das quais, em conjunto com outras obras que não são identifi-
cadas, tem a indicação «da rainha Isabel». Esta inesperada indicação de posse 
parece remeter para uma oferta da rainha Isabel, a Católica, ao pai de D. Teodósio,  
D. Jaime de Bragança, aquando do seu exílio juvenil na corte castelhana, depois 
da tragédia que se abateu sobre a Casa de Bragança797.

Outro autor representado é Oronce Finé (†1555), um dos mais prolíficos 
autores científicos do Renascimento, professor de matemática no Colégio Real 
em Paris, através de duas obras, uma das quais o De rebus mathematicis, hacte-
nus desideratis, com duas edições latinas em Paris no ano de 1556. Pedro Nunes 

790 N.º 4462, Vitélio, cientista polaco, naturalista, fisiologista e especialista em óptica, Vitellionis mathematici doc-
tissimi [Perspectiva] (esta palavra em caracteres gregos) ed. princeps de Nuremberga, impressa por Io. Petreium, 
em 1535, podendo ser esta a edição na livraria ducal. PN, n.º 64. BNP, cota B.A. 151 V. É por Perspectiva que 
a obra de Vitélio ficou conhecida, tornando-se fonte de informação fundamental para Leonardo da Vinci ou, 
mais tarde, para Johannes Kepler.

791 N.º 4470. Edição princeps de Veneza, impressa por Johannes Hamman, em 1496. Novas ed. Basileia, 1543 e 
Nuremberga, 1550. BNP, INC. 975. PN, n.º 56.

792 N.º 4475. Obra escrita em 1464, edição princeps: Nuremberga, 1533. O exemplar da livraria, bem como o da 
BNP, está junto com o De quadratura do mesmo autor: De triangulis omnimodis libri quinque… De quadratura 
circuli. BNP, S.A. 719 A.

793 N.º 4481, ed. princeps Augsburgo, 1490. BNP, INC. 34. O exemplar da BNP ostenta marca de posse de Pedro 
Nunes. V. também n.º 4501.

794 N.º 4493, descrito como «Calendário de João de Monteregio».
795 N.º 4490. Ed. princeps de 1524. Outras edições em 1529 e 1540. BNP: ed. 1551, cota RES. 32551 V.
796 N.º 4491, «a mesma em linguagem»; uma vez que não há tradução para português, é forçoso deduzir que se 

trata de uma das muitas edições castelhanas desta obra; v. ainda n.º 4998.
797 Tal é, também, uma possibilidade considerada pertinente pelo Prof. Juan Gil (U. Sevilla), a quem agradece-

mos a troca de impressões sobre a questão.
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entrou em polémica com este matemático e divulgador científico, em De erratis 
oronti finaei…798. Nomes cimeiros da cultura científica como Georg von Peuer-
bach (†1461)799, Giovanni Pontano (†1503)800, Johannes Schönner (†1547)801, 
Pietro Pitati (†c. 1550)802, Erasmo Reinhold (†1553) e as suas Prutenicae tabu-
lae803, Juan Martínez Síliceo (†1557) com a sua mais importante obra, a Ars 
Aritmetica804, Juan de Rojas (†1577), matemático e astrónomo espanhol805, e 
ainda outros nomes da ciência da época integravam também a livraria ducal na 
primeira metade do século xvi. Referência ainda para frei Giocondo da Verona 
(†1515), arquitecto, miniaturista, antiquário e arqueólogo, autor da muitíssimo 
influente primeira edição corrigida do De Architectura de Vitrúvio (†I a.C.), pre-
sente nesta secção806.

Quanto aos autores portugueses, o destaque vai para o matemático e cos-
mógrafo régio Pedro Nunes (†1578)807, que foi mestre dos infantes D. Luís,  
D. Henrique e D. Duarte808, de quem surge o Tratado da esphera. Trata-se da 

798 Coimbra, 1546, PN, n.º 5, a propósito de uma obra publicada em 1544, Quadratura circuli… Existe na BDM, 
na 2.ª edição de 1572, cota BDMII-I-XV/XVI, n.º 311. A obra de Finé De rebus Mathematicis (n.º 4461) existe 
na BNP, cota: S.A. 627 A. [indisponível] (CLCXV-XVI, n.º 319).

799 N.º 4482, Georg von Peuerbach/Georgii Purbachii, matemático e astrónomo austríaco, Theoricae novae 
planetarum, ed. princeps, de 1474, impressa em Köenibsberg, por L. Müller, feita pelo seu discípulo 
Regiomontanus. Até 1653 teve 56 edições. Pedro Nunes traduziu a teórica do sol e da lua, incluído no Tratado 
da Esphera. PN, n.º 55. Exemplar da edição de 1501 na BNP, RES. 2797 P., e RES. 6581 P.

800 N.º 4494, Giovanni Pontano/Johannes Jovianus Pontanus, poeta, humanista, homem político e escritor ita-
liano, autor de tratados de Astrologia. A obra presente é Urania seu de Stellis […], composição de carácter 
didáctico articulando a ciência astronómica do tempo com episódios mitológicos, que teve grande difusão. 
Referenciámos edições em Florença (1514) e várias em Veneza, todas por Aldo Manuzio ou herdeiros 
(1533), a mais antiga das quais de 1505. Polemizou com Picco della Mirandola.

801 N.º 4508, obra que não identificámos. Johannes Schönner, astrónomo, astrólogo, cosmógrafo, cartógrafo, 
construtor e impressor de globos e instrumentos científicos. O primeiro globo dos céus impresso foi feito na 
sua oficina em 1515. Há umas Tabulae Astronomicae, ed. Nuremberga, 1536, na BNP, CLCXV-XVI, n.º 723, 
mas não nos parece corresponder à obra na livraria de D. Teodósio.

802 N.º 4502, Pietro Pitati, astrónomo e matemático italiano, Petri Pitati Veronensis […] Paschales atque noui lunio-
rum mensurni canones [...]. Ed. princeps Veneza, Lucaeantonii Iuntae, 1537. BNP: R. 171171 P. (CLCXV-XVI, 
n.º 589).

803 N.º 4483, Erasmus Reinhold, professor de Matemática em Wittemberg, astrónomo. Prutenicae tabulae 
coelestium motum, ed. Princeps: Tubingen, Ulricum Morhardum, 1551. Existe exemplar na BNP, S.A. 797 A. 
[indisponível].

804 N.º 4503, Juan Martínez Síliceo, matemático, lógico, arcebispo de Toledo e cardeal. Ars Arihmetica, a sua 
principal obra, teve edição princeps em Paris, por Thoma Kees Wesaliensi, em 1514. Existe exemplar na BNP, 
cota: S.A. 2503 P. (CLCXV-XVI, n.º 479). Foi reeditado em 1518, 1519 e 1526. Impresso em Valência em 
1544. Qualquer destas edições poderia estar na livraria.

805 N.º 4488, Juan de Rojas, matemático e astrónomo espanhol do século xvi, um dos criadores da projecção 
ortográfica aplicada à construção de astrolábios. Commentariorum in astrolabium, quod planisphaerium vocant, 
libri sex, ed. princeps: Paris, Michel de Vascosan, 1551, certamente a presente na livraria. BNP, cota S.A. 1840 V.

806 N.º 4665. M. Vitruvius per Jocundum Solito…., ou Vitrivius iterum et Frontinus a jocundo revisi… a 1.ª impressa 
em Veneza, 1511, dedicada ao papa Júlio II, a 2.ª, mais importante, Florença 1513, com 136 desenhos xilográ-
ficos. Era uma destas duas edições a presente na livraria. Avaliada em 120 rs.

807 Sobre Pedro Nunes, v. Henrique Leitão, «Introdução» a PN, pp. 15-28, e os restantes estudos introdutórios, 
pp. 31-83.

808 Luís de Matos, «O ensino na corte durante a dinastia de Avis», in HP, p. 501 e notas.
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única obra de Nunes em português, impressa em Lisboa, em 1537809, numa 
entrada em que o livro aparece duas vezes, uma delas provavelmente encader-
nado com a Sphaera mundi, sive Cosmographia, de Oronce Finé810, e o seu notável 
De crepusculis, impresso em 1542811. Também o humanista e erudito Diogo de 
Sá (†1549) estava representado na livraria, com o De navigatione. Libri tres, obra 
impressa em Paris, em 1549, em que o autor estuda e critica aspectos da obra de 
Pedro Nunes812. 

Luís de Matos sublinha que, lado a lado com as humanidades, as matérias 
científicas eram ensinadas no paço, nomeadamente pelo médico e astrólogo/
astrónomo Antonio Maldonado que, chegado à corte brigantina em 1526, onde 
permaneceu por mais de 40 anos, manteve «escola de Astronomia em Vila 
Viçosa». No paço encontramos ainda o matemático Domingos Peres como pro-
fessor de D. Maria (n. 1538), de D. Catarina (n. 1540) e de D. Duarte (n. 1541), 
filhos do infante D. Duarte (†1540), duque de Guimarães, e sobrinhos do duque 
D. Teodósio813, a quem leccionou Aritmética, Matemática e Astronomia814. 

Os estudos de Cosmografia concitaram a predilecção dos duques, quer  
D. Jaime quer D. Teodósio, que gostavam de discutir à mesa com os seus sábios 
questões de Cosmografia e Astronomia, em particular aspectos da tão sensível 
questão das ilhas de Maluco, objecto de diferendo, e assim seria ao longo de 
décadas, entre as Coroas portuguesa e espanhola. Antonio Maldonado, cha-
mado, como tantos outros de um lado e do outro da fronteira, para dirimir este 
complexo e prolongado diferendo, o que fez ao serviço de D. João III, foi autor 
de uma obra, impressa por Germão Galharde em 1548 e hoje perdida, cujo título 

809 PN, n.º 2.
810 N.º 4473, descrito como: «Tratados da esphera em limgoagem de Pero Nunes e o mesmo e o mesmo [sic] das 

terras [sic] de Orencio ambos juntos». Do inventário depreende-se, pois, que há a obra de Pedro Nunes autó-
noma, e outro exemplar encadernado com a obra de Finé, talvez a que citamos no texto, na edição princeps, 
de 1532, ou 1542, 1551, 1552 (que existe na BNP, CLCXV-XVI, n.º 318), ou ainda 1555. O Tratado da esfera 
existe na BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.º 312. Mas pode ser também que «terras de Orencio» possa referir-se 
ao De erratis do próprio Pedro Nunes. Fica a dúvida. Sobre as obras de Pedro Nunes, v. <http://pedronunes.
fc.ul.pt/works.html>. 

811 N.º 4506. PN, n.º 4. Há na BDM exemplares da 1.ª e da 2.ª edições. BDMII-I-XV/XVI, n.º 309 (ed. 1542) e n.º 
310 (ed. 1573).

812 N.º 4509. PN, n.º 90. Na BNP há dois exemplares: RES. 1193 P. e RES. 1194 P. Sobre Diogo de Sá e a sua ver-
tente de polemista religioso, v. Ana Cristina da Costa Gomes, Diogo de Sá no Renascimento Português: estudo e 
edição crítica da Inquisição e segredos da fé (c. 1562), dissert. de doutoramento apresentada à FLUL, em 2008, 
em que a autora considera o texto agora editado como «um dos principais textos da literatura apologética 
anti-judaica produzidos em Portugal no seculo XVI».

813 Filhos do infante D. Duarte (†1540), filho de D. Manuel, e de D. Isabel de Bragança (†1576), irmã de  
D. Teodósio I.

814 Luís de Matos, A corte literária, cit., pp. 18-19.
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é, a este respeito, eloquente: Dos breves tratados sobre dos perguntas que se fizieron 
en la meza del Senõr D. Teodosio, duque de Bragança815. 

Por outro lado, quer Sousa Viterbo quer Luís de Matos sustentam ainda ter 
existido no paço de Vila Viçosa um laboratório astronómico; em carta régia de  
D. João III, de Março de 1543, fazia-se menção que António Rodrigues, «gramde 
oficial de estormentos astronomyquos e navegação, y proveytoso pera o Reyno, 
como sabia Amtonyo Malldonado», tinha, de acordo com informação de Sousa 
Viterbo, oficina em Vila Viçosa816. Na casa da livraria, como mostra também 
o nosso inventário, instrumentos e objectos científicos como valiosos pomos 
«de figuras celestes», quadrantes e descrições geográficas, cartas e mapas, mas 
também panos representando histórias bíblicas ou pagãs, coabitavam com os 
livros, num ambiente de reflexão e de estudo, aberto a todos os saberes, que 
imaginamos silencioso e acolhedor817. 

No Regimento dos officiaes da Casa do Duque, no apartado relativo aos moços 
que serviam o duque na guarda-roupa, Caetano de Sousa refere «outro [moço] 
tinha cargo da Livraria, e dos estromentos mathematicos […]», para mais à 
frente nomear o «paje do livro Nuno Alvarez Pereira»818. Elementos esparsos 
e fragmentários, mas que ajudam, ainda que parcialmente, a entender melhor 
a índole desta livraria e, neste particular, a situar os instrumentos escritos da 
cultura científica presentes na livraria de D. Teodósio.

Para terminar, constatemos, sem surpresa, que a língua dominante nesta 
secção é o latim, cujo predomínio como língua veicular em vários campos do 
saber, como o científico ou o jurídico, se manteve até muito tarde. Só o Tratado 
da esfera de Pedro Nunes, uma ou duas das edições da Cosmografia de Pedro 
Apiano e o Repertório de Jerónimo de Chaves eram escritos em língua vulgar. 
Uma última observação, desta vez sobre a avaliação monetária destes livros, que 
oscila entre os 20 reais do Kalendarium de Regiomontano e os 1 200 relativos 
a dois exemplares de Ptolomeu; a segunda maior quantia, de 800 reais, é atri-
buída aos «7 livros de almanaques», obras de astrologia de ampla circulação, e 
a principal referência para a prática dos astrólogos819, mas que o autor do inven-
tário não identifica820. Em todo o caso, é uma secção em que encontramos um 
considerável número de obras com uma avaliação bastante elevada, comparati-

815 Francisco de Sousa Viterbo, Trabalhos náuticos dos portugueses. Séculos xvi e xvii, reprodução fac-similada da 
edição de 1898, Lisboa, 1988, pp. 199-200.

816 Carta publicada por Sousa Viterbo, ibidem, pp. 268-270.
817 V. n.os 3518-3540 do inventário.
818 PHGCRP, t. VI, 1745, p. 242 e p. 245.
819 «The almanach was the astrologer essential desk reference: a work largely consisting of tables, which would 

provide him with all the data he was likely to need to construct and interpret genitures and interrogations». 
Anthony Grafton, Cardano’s Cosmos, cit., p. 22.

820 BDM, IBDMMI, n.os 12 e 17.
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vamente com outras, como a poesia, em que essa avaliação é, no sem conjunto, 
bem mais modesta. 

4.12. «Poesia»

A secção de poesia é constituída por 48 entradas (n.os 4412-4459) e, sob o ponto 
de vista dos conteúdos segue, de certo modo, o «padrão» que encontramos 
noutras secções desta livraria: a presença tutelar da Antiguidade Clássica, alguns 
autores medievais e contemporâneos, uma reduzida presença de autores portu-
gueses. Sublinhe-se, ainda, que não se trata de composições poéticas em língua 
vulgar, presentes entre os Livros profanos em romance, mas antes, com a excep-
ção de uma obra de Pietro Aretino, de poesia em língua latina.

Aqui encontramos nomes e obras maiores da cultura clássica presentes 
também noutras secções do inventário: a Ilíada de Homero em edição impressa821, 
uma outra entrada com uma edição conjunta da mesma Ilíada e da Odisseia822; 
Virgílio (†19 a.C.), não se identificando no entanto a obra em questão823; 
Horácio (†8 a.C.), de quem também não se identifica a obra, indicando-se 
apenas tratar-se de uma edição comentada824; Ovídio (†17/18 d.C.), mas neste 
caso conhecemos quais as obras presentes na livraria ducal: três exemplares das 
Metamorfoses825, que sabemos ter tido circulação em Portugal desde os últimos 
anos de Quatrocentos826, surgindo já referências no Cancioneiro geral de Garcia 
de Resende827, o De faustis, poema sobre os festivais romanos828, e as Epístolas 
de exílio no Ponto Euxino. Entre os livros em língua italiana, encontravam-se 

821 N.º4 418, «Eliades de Homero em proza», avaliada em 160 rs.
822 N.º 4428, descrito como «Obras de Homero», avaliada em 120 rs.
823 N.º 4413, «Virgilio de Comento», que corresponderá a uma ou todas as três obras maiores de Públio Virgílio 

Marão (Publius Vergilius Maro) Éclogas (Bucólicas), Geórgicas e a Eneida – em edição comentada. Avaliado 
em 300 rs.

824 N.º 4414, «Horatio com comento». Quinto Horácio Flaco/Quintus Horatius Flaccus, grande poeta lírico e 
satírico romano, além de filósofo, cuja obra pode dividir-se em quatro géneros: Sátiras, Odes, Epístolas e Épo-
dos. Dado que se trata aqui de poesia, inclinamo-nos para as Odes ou os Épodos, mas sem podermos confirmar.

825 N.º 4420, «Ouuidio Methamoforseos com cometo» avaliada em 160 rs; n.º 4439, «Duas Methamorforses 
[sic] de Ouuidio de outauo em pasta hum uelho e outro nouo», avaliadas em 150 rs. Em 1574, em Évora, na 
oficina de André de Burgos, era publicada uma tradução castelhana da obra de Ovídio, BNP, RES. 5138 P., 
Purl 23606. Mas já antes as Metamorfoses eram lidas em Portugal pelas elites cultas. 

826 Luís de Matos, «O ensino na corte durante a dinastia de Avis», cit., pp. 513-514. 
827 Ovídio foi um dos clássicos latinos mais divulgados na Península Ibérica desde a época medieval. Em parti-

cular esta sua obra «conhecido[a] sem descontinuidade, pode dizer-se, através da Idade Média, atinge uma 
voga extraordinária no século xvi», v. Maria Helena da Rocha Pereira, «O tema da metamorfose na poesia 
camoniana», Biblos, 51, 1975, p. 126.

828 N.º 4419, «Ouuidio de Faustis». O título das edições latinas varia, e na BNP há várias edições para o período 
que nos interessa.
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as Trasformationi, da autoria de Lodovico Dolce (†1568), dedicada a Carlos V 
e publicada em 1553829, paráfrase, em verso solto, das Metamorfoses de Ovídio. 

Para além destes nomes, outros autores, sobretudo latinos, estão presentes 
neste elenco, de que destacamos: Claudius Claudianus (finais do séc. iv)830, 
Plauto (†184 a.C.?)831, Lucrécio (†c. 55 a.C.)832, Pérsio (†62)833, Séneca (†65)834, 
Valério Flaco (†c. 90)835, Sílio Itálico (†101)836, Marcial (†102)837, Juvenal838 
(†c. 127), Catulo (†54-57? a.C.), Tribulo (†19 a.C.?) e Propércio (†17 d.C.) em 

829 N.º 4531. Le trasformationi di M. Lodovico Dolce all’invittissimo e gloriosissimo imperatore Carlo Qvinto, 
Veneza, Gabriel Giolitode Ferrari e Fratelli, 1553. Lodovico Dolce, teórico da pintura, humanista, tradutor e 
autor prolífico em todos os géneros literários. Dolce trabalhou nesta obra entre 1539 e 1553, ano da sua publi-
cação, que é certamente a edição presente na livraria (in 4.º). A BNP tem um exemplar da edição princeps, 
in 4.º, RES. 1184 P., que consultámos. Além das licenças e privilégios, inclui um soneto em língua italiana, 
dedicado a Carlos V, de Pietro Aretino, em página encimada por um globo terrestre, e toda a obra é ilustrada 
com gravuras alusivas às diversas transformações celebradas em verso. 

830 N.º 4447. Não se identifica a obra, mas poderá corresponder à sua obra mais importante, o Rapto de Prosér-
pina, poema épico inacabado, que inspirou artistas como Rembrandt.

831 N.º 4427, descrito como «Dous plautos». Titus Maccius Plautus, poeta e dramaturgo romano, considerado o 
maior comediógrafo da Roma Antiga. Chegaram até nós 21 das suas peças, mas a descrição do inventário não 
permite a identificação.

832 N.º 4432. Não é indicada a obra, mas poderá tratar-se do celebrado De rerum natura, poema filosófico-didác-
tico com muita fortuna e influência na cultura do Renascimento.

833 N.º 4424, descrito como «Persio em quarto de comento». Aulo Pérsio Flaco, poeta satírico romano, adepto 
do estoicismo. Do que escreveu, deixou apenas as suas Sátiras, com grande difusão, nomeadamente na Idade 
Média. V. ainda n.º 4438. Na BNP há edições de 1482, 1482, 1494, 1499 e de 1523, 1526, 1529, 1531, 1536, 
1546, 1555, umas comentadas, outras não, sendo também elemento de averiguação possível o formato.

834 N.º 4440, Lucius Annaeus Seneca, escritor, filósofo estóico, intelectual latino. A obra presente são as suas 
Tragoediae, de que na BNP existem, para o período considerado, edições de 1505,1510, 1514 (duas vezes), 
1522, 1536, 1541, 1548, 1550, 1554. Há duas edições de Coimbra, impressas por Antonio de Mariz, em 1559, 
mas não podemos asseverar qual a presente na livraria.

835 N.º 4415, Caio Valério Flaco, poeta da Roma antiga. Não se identifica o título da obra mas, dado que dela 
apenas sobreviveu um poema épico intitulado Argonautica, em que se narra a busca do Velo de Ouro por 
Jasão, dedicado ao imperador Vespasiano, a identificação é segura. Na BNP há edições passíveis de terem 
integrado a livraria ducal de Paris, 1519 e 1532, e de Lyon, 1548, e Florença, 1503.

836 N.º 4416, Tiberius Catius Asconius Silius Italicus, político e poeta épico latino. A sua grande obra é o poema 
épico Punica, pelo que talvez se trate desta obra. BNP, edições possíveis:1498, 1512, 1531, 1547, 1551. Outra 
entrada do mesmo autor n.º 4433, também não identificada no inventário.

837 N.º 4437, Marco Valério Marcial (c. 40-104), poeta epigramático latino. O inventário não identifica a obra, 
embora se trate certamente de uma edição dos seus Epigramas. Na BNP existe a edição incunabular publicada 
em Milão, por Leonhard Pachel e Ulrich Scinzenzeler, em 1483, com a cota INC. 276, e várias do século xvi, 
para o período que nos interessa, entre as quais: Veneza, 1514, RES. 2621 A.; Veneza, 1521, RES. 2622 A.; 
Paris, 1528, L. 11046 P.; Veneza, 1542, L. 1013 A.; Veneza, 1552, L. 1014 A. O Liber spectaculorum é a obra 
mais antiga das que se conservam deste autor, escrito para comemorar a inauguração do Anfiteatro Flavio, 
hoje conhecido por Coliseu, pelo imperador Tito no ano 80. Os seus Epigrammata posteriores (86-102) são 
constituídos por doze livros, colecção de dísticos que incluem mais de 1500 breves poemas que estiveram 
na base da sua fama. Os Epigramas sobreviveram praticamente na íntegra e estiveram na base do epigrama 
moderno, influenciando autores como Quevedo ou Bocage.

838 N.º 4421, descrito como «Iuuenal de comento». Decimus Iunius Iuvenalis, poeta romano. Muito provavel-
mente trata-se desta sua obra maior, as Satyrae, com abundantes edições impressas ainda no século xv. Na 
BNP existem várias, por exemplo de 1491, 1492, 1497, 1536, 1542, e outras ainda. V. tb. n.º 4438.
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edição conjunta839. Destaque também para Colluthus de Lycopolis, poeta grego 
de Tebas (final do séc. v d.C.-inícios do séc. vi) e a sua única obra que sobreviveu, 
que conta o célebre episódio do julgamento de Páris e o rapto de Helena840. 

De uma época medieval pouco representada, registamos apenas Boécio  
(†c. 525), em entrada conjunta com Lucano (†65), sobrinho de Séneca, mas 
sem indicação das obras841, e Marbodius de Rennes (†1123), o «poeta das 
pedras preciosas», que anteriormente referimos com mais pormenor.

Nesta secção há também alguns autores dos séculos xv e xvi, de que 
relevamos Albrecht von Eyb (†1475) e o seu importante manual de retórica 
Margarita poetica842, Michele Hugolino Verino (†1478)843, Giovanni Pontano 
(†1503)844, o beato Bautista Mantuani (†1516), considerado o «príncipe» 
dos poetas latinos do Cristianismo845, Andrea Navagero/Andreas Naugerius 
(†1529), poeta, humanista, político, historiógrafo e embaixador veneziano em 
Espanha846, a Macarronea de Meslino Coccajo (1544), beneditino e poeta ita-
liano, um dos primeiros cultores da chamada «poesia macarrónica», mescla de 
palavras latinas e italianas com terminação latina847. E ainda Girolamo Britonio 

839 N.º 4434. Catullus tribullus propertius. Trata-se de uma edição conjunta das obras destes três poetas latinos, de 
que existem na BNP uma edição aldina, de 1502, e outras de 1516, 1531 e 1537. Estas duas últimas são in 8.º, 
tal como a do inventário.

840 N.º 4456, descrito como «Coluto de raptu Ellene». Na BNP só referenciámos dois exemplares de uma edição 
de finais do século xviii.

841 N.º 4446, Boécio, filósofo e teólogo, mártir e Padre da Igreja, e Marco Anneo Lucano, poeta latino, sobrinho 
de Séneca, cuja grande obra é o poema épico inacabado Farsália. Poderá tratar-se de uma encadernação con-
junta de obras de ambos os autores.

842 N.º 4425, Albrecht von Eyb, um dos primeiros humanistas alemães, escreveu em 1459 a obra com este título 
em homenagem à mãe. Manual de retórica com ampla difusão, também em Portugal, como nota Belmiro 
Pereira («Entre literatura e história: a chria na pedagogia retórica», cit., p. 66), a Margarita poetica era uma 
selecção de autores clássicos e contemporâneos, como Cícero, Virgílio, Ovídio e Petrarca. Ed. princeps, 
Nuremberga, 1472. BNP: edições de 1480 INC. 1164, de 1493 INC. 867, e 1503, L. 1750 A. Avaliada em 150 
rs. O exemplar incunabular da BNP INC. 867, que consultámos, vem encadernado, em tábuas, com edição de 
Veneza de 1498, em conjunto com um exemplar da edição latina do De regimine principum de Egídio Romano, 
obra também presente na livraria, em latim e castelhano (cota INC. 868).

843 N.º 4452, descrito como «Disticus de Verino». Trata-se da obra Disticha, conjunto de sentenças e ditos de 
Michele Hugolino Verino, talentoso poeta florentino, que morreu muito jovem e a quem Angelo Poliziano dedi-
cou um epitáfio. A publicação é póstuma. Surge na livraria com outras obras não identificáveis: «com outros».

844 N.º 4444. O inventário não identifica a obra. Obras em verso de Pontano: De hortis hesperidum, de conjugali 
amore, Eridanus, Tumuli, Naeniae, Baiae. Avaliada em 80 rs.

845 N.º 4412, descrito como «Opera Bauptista Mantuani». A identificação da obra é problemática, pois 
Mantuani, também conhecido como Spagnoli, presbítero carmelita, escreveu obras de polémica religiosa e 
poesia, muito editadas no século xvi, mas os Opera omnia são publicados em 1576, em Antuérpia, portanto 
fora da nossa cronologia. Avaliada em 500 rs, a segunda mais elevada desta secção.

846 N.º 4422, descrito como «Andrea Nangeri Poeta». Navagero poetou em latim e em vulgar (Rime), mas a sua 
obra mais afamada é Lusus [...] in Carmina quinque illustrium poetarum (1548), recolha de poesia lírica latina. 
Como a versão do seu nome no inventário é a latina, e toda a secção é de poesia em latim e não em língua 
vulgar, pensamos poder tratar-se desta sua obra poética.

847 N.º 4449, descrito como «Macarronea de Merlim». Meslino Coccajo era o pseudónimo de Teofilo Folengo, 
cuja fama se iniciou com a publicação, em 1517, da sua primeira obra «macarrónica» de crítica social, Baldo, 
muito bem acolhida na época.
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(†1549), poeta áulico que esteve em Portugal e chegou a frequentar a corte de  
D. João III848, Pietro Aretino (†1556)849, ou Girolamo Vida (†1566), humanista, 
bispo e poeta italiano e a sua obra maior, o poema Christiadus longo poema 
latino, uma epopeia de Cristo que o autor queria destinada a ultrapassar, pelo 
sublime, os poemas épicos da Antiguidade850. 

Quanto aos autores portugueses, surgem dois nomes: Álvaro Gomes, cujas 
obras não identificámos851, e Jorge Coelho (†1563), humanista, cónego da Sé 
de Évora, secretário do cardeal-infante D. Henrique, através de uma obra des-
crita como «Jorge Coelho sobre a paixão de Cristo». Trata-se da obra intitulada 
Lamentatio in passione Domini Nostri Iesu Christi da qual, segundo Luís de Matos, 
não se conhece hoje qualquer exemplar852.

Como dissemos, a avaliação monetária dos livros de poesia não é, em geral, 
muito elevada. O valor mais elevado, de 800 reais, é atribuído a uma entrada 
cujo autor ou autores e títulos não são referidos, descrita como Epigramas gregas 
e latinas [sic].

4.13. «Liuros em françes»

O caso do francês surge, no contexto da livraria, numa escala bem diferente do 
latim, do castelhano, do italiano ou do português. A respectiva secção inclui 
23 entradas (n.os 4569-4591). É certo que encontramos obras nesta língua ou 
de autores franceses noutras secções, como as de Teologia, Leis e Cânones ou 

848 N.º 4458, descrito como «Versos de Hieronimo Briton». Trata-se de Hieronymus Britonius Sicinius/ 
/Girolamo Britonio, poeta áulico. Embora não se identifique a obra, deverá tratar-se de Ulysbonae regiae 
Lusitaniae urbis, Carmen, poema panegírico sobre Lisboa, que visitou nos anos 40, publicado em Roma em 
1546, com o qual o autor pretendia obter a protecção e o patrocínio de D. João III. Eugenio Asensio, «El 
italiano Britonio, cantor de la Lisboa de D. João III», in Arquivos do Centro Cultural Português, V, Paris, 1972, 
pp. 546-549.

849 N.º 4431, descrito como «olandiano». Pietro Aretino, (†1556), escritor, poeta e dramaturgo, autor de obras 
religiosas, erótico-licenciosas e satíricas. Encontramos na livraria obras de natureza religiosa, como a Vita 
di Maria Vergine, publicada em 1539 (n.º 4678), ou a Humanità di Cristo (1535, com sucessivas edições)  
(n.º 4676), mas também títulos como Ragionamenti della Nanna e dell’Antonia, diálogos entre duas prostitu-
tas, uma das suas obras mais difundidas, Veneza, 1534. A obra aqui presente é L’Orlandino, obra poética em 
italiano, publicada em 1540. Autor muito representado neste inventário, em particular na secção dos livros 
italianos e nos «caixõins dourados». 

850 N.º 4435. A edição princeps é de 1535. Outros exemplares n.os 3624 e n.º 4751.
851 N.º 4459, descrito como «Elegias de Alvaro Gomes». Há um Álvaro Gomes, teólogo, lente de Teologia, em 

Paris, Salamanca e Coimbra, confessor de D. João III e professor de teologia do cardeal-infante D. Afonso, 
presente na livraria, mas do qual consta uma única obra impressa (embora tenha deixado textos manuscritos) 
sobre o processo de divórcio de Henrique VIII, impressa em 1551 (n.º 4106), pelo que não podemos assegu-
rar tratar-se do mesmo indivíduo. E há um outro autor com o mesmo nome com uma obra latina sobre o Velo 
de Ouro, De militia principis Burgundi..., Toledo, 1540.

852 Luís de Matos, «Ebora Hvmanistica», cit., p.  20. O De patientia christiana, impressa em Lisboa, por Luís 
Rodrigues,1540, existia na livraria ducal, na secção de Teologia, n.º 4103, descrito como «Georgicali de 
pacientia». Existe na BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.º 114. Vários exemplares na BNP.
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Historiadores em linguagem, mas a ordem de grandeza é claramente inferior à 
posição relativa dos livros de autores latinos e gregos, castelhanos e italianos. 
Em todo o caso, a evocação de alguns exemplos de obras de autores franceses 
presentes noutras secções da livraria ducal ajudará a ter uma ideia mais precisa 
da presença da cultura francesa na livraria brigantina, num momento em que a 
hegemonia cultural e artística na Europa não lhe pertencia ainda.

Percorrendo em primeiro lugar as 23 entradas da secção, entre os autores e 
obras identificados predominam os autores franceses, com destaque para Pierre 
de Ronsard (†1585), figura maior da literatura poética do Renascimento, prin-
cipal representante do grupo literário de La Pléiade. Dele encontramos quatro 
entradas, relativas à obra Les Quatre premiers livres de odes, que lhe conferiu 
grande prestígio como poeta aquando da publicação em 1550853, Les amours 
de Cassandre e Les amours de Marie854, Le Bocage855, e finalmente Les hymnes856. 
Todas elas tiveram a sua primeira edição impressa na década de 50 o que, uma 
vez mais, atesta a extrema actualização da livraria de D. Teodósio em todas as 
matérias e secções. 

A cronística, a História e o Humanismo estão também presentes, sendo 
que um número apreciável de entradas, porventura por incompreensão da lín-
gua francesa por parte de quem redigiu o inventário – como se verifica, aliás, 
no caso de Ronsard (Romearte no inventário, claro erro de leitura) – não são 
identificáveis, ou porque o nome do autor é omisso, demasiado vago ou adul-
terado para se chegar a uma identificação positiva. Tal sucede com as entradas 
relativas à cronística e à História, como a descrita como «Crónica de moardos», 
em três volumes e avaliada em 800 reais, ou uma outra sem nome de autor e 
descrita como «Os triumfos do imperador», avaliada em 400 reais, embora 
possa levantar-se a hipótese, que adiante detalhamos, de ser uma obra relativa 
ao périplo do imperador bizantino Manuel Paleólogo pelo Ocidente europeu, 
entre 1399 e 1402. Outro caso é o de Clément Marot (†1544), poeta francês de 
simpatias protestantes, cuja obra não se identifica, mas que poderá corresponder 
às suas Oeuvres, publicadas em 1538857. Já a entrada descrita como «Cronica  

853 N.º 4588, descrito como «As odas de Romearte de Outauo em pasta dourado». Obra impressa em Paris, G. 
Cavellart, 1550, in 8.º. É provável que fosse esta a edição presente na livraria de D. Teodósio. Avaliada em 200 
rs.

854 N.º 4586, descrito como «Amores de Romearto e Paris [sic] de outauo em pasta dourado. Em dous Volu-
mes». Les amours de Cassandre foram editados em 1552, e Les amours de Marie em 1555. Não encontrámos 
qualquer edição de Ronsard do século xvi na BNP. Avaliados em 500 rs.

855 N.º 4587, descrito como «Leboegche de Romearte dourado en Outauo». Trata-se da obra Le Bocage de P. de 
Ronsard […] Traduction de quelques épigrammes grecs, Paris, 1554. Avaliada em 200 rs.

856 N.º 4577, descrito como «Los jnos de Romear de quarto dourado». Les Hymnes tiveram a sua edição princeps 
em 1555-56. Avaliado em 400 rs.

857 N.º 4590. Nascido em Cahors, Clément Marot foi para Paris quando o pai foi chamado para secretário da 
rainha Ana de Bretanha; em 1526, sucedeu ao pai na guarda-roupa de Francisco I e nesse mesmo ano foi 
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de Frocaldo» nos suscita dúvidas, pelo que nos inclinamos para a hipótese de se 
tratar do cronista Jean Froissart (†1404), sem que, porém, o possamos confir-
mar858. Ao contrário, a presença do cronista Enguerrand de Monstrelet (†1453), 
continuador de Froissart, é inequívoca859. 

Outra zona com relevo são os livros relativos à arte da guerra, com três entra-
das, duas das quais da mesma obra, talvez as Instructions sur le fait de la guerre, 
obra atribuída a Guillaume du Bellay (†1543), historiador e diplomata francês 
mas sobre cuja identificação persistem dúvidas, sendo hoje a respectiva autoria 
atribuída a Raymond Fourquevaux (†1574), barão de Rouers860, e um «Offiçio 
de capitam de guerra»861. Também a caça está presente, através da L’art de faul-
connerie et des chiens de chasse de Guillaume Tardif (†1492)862. 

Guillaume Budé, nome grande do Humanismo francês e prestigiado hele-
nista, de quem encontramos outros títulos na livraria ducal, está aqui presente 
através de uma das suas mais destacadas obras em vulgar, Le livre de l’institution 

preso por quebrar uma abstinência alimentar, indicativa de simpatias protestantes. Refugiou-se em Itália em 
1534, e em 1536 regressou a França, no quadro de uma amnistia régia, gozando as suas composições poéticas 
e epigramas de bastante sucesso na corte francesa. Mas a tradução de 31 salmos em 1541 determinou a sua 
fuga para Genebra, onde foi acolhido por Calvino. Destaque para a sua tradução em verso para francês das 
Metamorfoses de Ovídio. Só localizámos uma edição quinhentista das suas Oeuvres, de 1583 (BNP L. 4273 P.),  
fora do nosso arco cronológico. Damião de Góis conheceu Marot em Pádua ou Veneza. Luís de Matos, Les 
portugais en France…, cit., p. 109. 

858 N.º 4574, descrita como «Cronica de Frocaldo», obra em dois vols. avaliada em 700 rs. Na secção dos His-
toriadores em latim, n.º 4378, há um Frocardus. As Chroniques de Froissart, «one of the most famous and 
accomplished chronicles of the later Middle Ages» (H. Wijsman, op.  cit., p.  239), são crónicas da história 
medieval inglesa escritas em francês, cobrindo os anos de 1322 a 1400, e descrevem os acontecimentos da 
primeira parte da Guerra dos Cem Anos. Existem mais de 100 manuscritos destas crónicas. Uma das primei-
ras edições impressas foi publicada com o título de Croniques de France, d’Angleterre, d’Escoce, d’Espaigne, de 
Bretaigne, de Gascongne, de Flandres et lieux circunvoisins, 4 tomes, Paris, Antoine Verard, [ca. 1498].

859 N.º 4573, descrito como «Historia de Mostralete». Continuador de Froissard, a sua Chronique cobre o 
período de 1400 a 1444, mas foi continuada por outra mão, até 1516. Ignoramos qual possa ser a edição na 
livraria, em dois volumes, avaliada em 500 rs.

860 N.os 4571, descrito como «Instrução de guerra», e 4572, «O mesmo liuro». O título no inventário sugere 
tratar-se desta obra, publicada em Paris, 1548, mas não se indica o autor. Há hoje dúvidas na atribuição de 
autoria desta obra a Du Bellay. A tradução das Instructions sur le faict de la guerre para italiano, da autoria de 
Mambrino Roseo, existe entre os livros italianos com o título (omisso) de Tre libri della disciplina militare tra-
dotti nella lingua italiana, Veneza, Michele Tramezzino,1550. V. n.º 4521. Segundo o Dictionnaire de biographie 
française, XIV, col. 878-879, a obra não é da autoria de Guillaume du Bellay. A avaliação destes dois exemplares 
da mesma obra é bem diferente, e a respectiva descrição sugere que se trata de edições diferentes: n.º 4571: 
«Instrucaõ de guerra de folha dourado de colores foi aualiado em quinhemtos reais»; n.º 4572: «O mesmo 
liuro emcadernado em pasta preto foi aualiado em dusemtos reais».

861 N.º 4583, sem indicação de autor, sendo difícil a identificação. Impressa «em quarto de pasta dourado e de 
colores», e avaliada em 250 rs.

862 N.º 4584, descrito como «Arte de falconaria e de caeñs de caça». Há um outro autor, Jean de Francières 
(†1488?), ed. princeps de 1531, também com um livro sobre falcoaria que inclui os cães de caça, mas não no 
título. De Tardif há uma edição de 1492, mas com título ligeiramente diferente. Agradecemos a confirmação 
da identificação a Odete Jubilado (Universidade de Évora)
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du prince, publicada em Lyon em 1547 e em Paris no ano seguinte863. Sendo 
que são muito raras, no conjunto do inventário, as obras da autoria feminina, 
refiramos Les marguerites de la Marguerite des Princesses, obra de Margarida de 
Navarra/d’Angoulême/D’Alençon (†1549), irmã de Francisco I, uma das pri-
meiras mulheres de letras francesas, publicada em 1547864.

Há ainda quatro obras traduzidas para francês. São elas a Aethiopica – l’histoire 
aethiopique em tradução francesa – de Heliodoro (séc. iii), escritor grego, a mais 
longa novela grega da Antiguidade, traduzida do grego para francês pelo huma-
nista e helenista Jacques Amyot865, também em versão latina e em castelhano 
neste inventário. Sendo a mais importante obra de Heliodoro, não é uma obra his-
tórica, mas de ficção com apontamentos históricos, e foi lida como um romance 
de cavalaria na Idade Média e no Renascimento; de Júlio César (†44 a.C.)  
Le livre des commentaires de Cesar sur le fait des batailles de Gaule, tradução 
de Robert Gaguin (†1501) da obra De bello gallico866; a tradução francesa da 
pioneira obra Medidas del romano (1526) do arquitecto castelhano Diego de 
Sagredo867; e finalmente a tradução da muitíssimo difundida obra do monge ita-
liano Don Benedetto (†1544), o Trattato utilissimo del beneficio di Geisu Christo 
Crocifisso, obra que veio a ser proibida pela Inquisição868. Há ainda um «Voca-
bulario em framçes escrito de maõ» , existindo um outro na secção de Oratória 
e Gramática869. A avaliação dos livros franceses é em geral bastante elevada, 
oscilando entre os 20 reais do vocabulário manuscrito e da arte de falcoaria, aos  

863 N.º 4570, descrito como «Instituicaõ de hum princepe dourado de folha de colores foi aualiado em quinhem-
tos reais».

864 N.º 4585, descrito como «Margaridas da raynha de Navara de outauo em verso dourado foi aualiado em tre-
semtos reais». Retirada em Nérac, Margarida de Navarra reuniu as suas obras nas Marguerites de la Marguerite 
des princeses, que publicou em 1547. Uma parte importante dos seus textos permaneceu inédita até 1896. 
Agradecemos a identificação desta obra a Odete Jubilado.

865 N.º 4569, descrito como «Heliodoro de Ethiopia Historia». L’Histoire Aethiopique de Heliodorus contenant dix 
livres […], traduit du grec en françois par Jacques Amyot, Paris, 1547; há uma outra edição em Paris, J. Longis et 
R. Le Mangnier, 1559. Aethiopica (História Etíope) é a mais famosa obra de Heliodoro. Há outra no n.º 4279 
nos Historiadores em latim e n.º 4997. Inclinamo-nos para que seja uma destas edições, talvez a de 1547, 
tradução francesa feita de Jacques Amyot, grande helenista francês. BNP, edição de Paris, 1559, cota H.G. 
9181 A.

866 N º4582, descrito como «Comentários de Julio César», obra dedicada ao rei Carlos VIII. Edição princeps em 
1485, com grande número de edições impressas posteriores.

867 N.º 4580, descrito como «Medidas del romano». O título da edição francesa é Raison de l’architecture antique 
[…] traduit de l’espagnol, com edição princeps em 1542. Seguiram-se edições em 1549 e 1555, qualquer uma 
delas possível na livraria de D. Teodósio.

868 N.º 4589, descrito como «D’el beneficio de Christo». O título da edição francesa é Du bénéfice de Jésus Christ 
crucifié, envers les chrestiens. Traduit du vulgaire italien en langage françois [...]. Alcançou entre 40 e 80 mil exem-
plares nas suas edições italianas entre 1541 e 1548, e viria a ser condenada pela Inquisição. Atribuída até há 
pouco a Antonio della Paglia Paleario/Aonio Paleario (1503-70), mártir da Reforma em Itália, é hoje assente 
a autoria de Don Benedetto (†1544). Só localizámos uma edição francesa de 1577. Avaliado em 80 rs.

869 N.º 4215, descrito como «Vocabulario de letra em framces de folha em pasta», sem mais elementos de iden-
tificação. Avaliado em 250 rs.
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800 reais da «Cronica de moardos», sendo que várias obras alcançam um valor 
entre os 200 e os 500 reais.

Como afirmámos, a presença de autores franceses e de obras em língua fran-
cesa não se esgota nesta secção, pelo que faremos de seguida uma breve resenha 
de alguns nomes relevantes noutras secções da livraria. Começando pela Teolo-
gia, encontramos S. Bernardo de Claraval, Nicolau de Lira, Petrus de Palude, 
Guillaume Durand, Vincent de Beauvais, Jean Raulin – com pelo menos sete 
entradas – Jean de Gagny, Jean Gerson, também muito representado, Jean Doc, 
bispo de Laon, Maurice de Villepreux, Raymond Jordan/Raimundus Jordanus 
(pseud. Idiotus), o teólogo anti-erasmista Noël Bédier, o anti-calvinista Stéphane 
Paris, ou o humanista Lefèbvre d’Étaples. 

Também nos Livros de Cânones e Leis, apesar da supremacia italiana, 
encontramos autores franceses, como Guy de la Pape (mais dois nos livros 
adquiridos após 1559), André Tiraqueau (mais três nos adquiridos), Johannes 
Copus (outro nos adquiridos), Bartholomaeus Chassanaeus/Chasseneu; na 
secção de filosofia Jacques Charpentier, médico de Carlos IX, rei de França; 
na de Oratória e Gramática bem como nos Livros em grego, Guillaume Budé; 
na dos Historiadores em latim, Paul Émile870, Arnould Le Ferron, Guillaume 
Paradin, Robert Gaguin (duas entradas da mesma obra); na Poesia latina, Mar-
bodius de Rennes. Entre os Livros de Astrologia e Matemática encontramos 
Oronce Finné, com duas entradas (mais uma nos livros adquiridos); entre os 
Livros italianos, a tradução da obra de Raymond Fourquevaux sobre disciplina 
militar, e Honoré de Bouvet com a sua célebre L’arbre des batailles entre os 
Livros profanos em romance, em cópia manuscrita.

Esta panorâmica permite perceber que a marca da cultura francesa é bem 
mais ampla do que faria supor uma secção com 23 entradas; mas a sua dimensão 
é claramente inferior, no que toca às línguas vulgares, à dos autores/livros caste-
lhanos, italianos e portugueses.

4.14. «Liuros em alemão»

O elenco dos livros em alemão é residual, com apenas duas entradas de teor bem 
diferente. Não deixa, no entanto, de ser curioso o facto de constituírem uma 
secção autónoma no interior do inventário.

870 De origem italiana mas ao serviço do rei Luís XII de França, que o encarregou de escrever as crónicas dos reis 
de França em latim (n.º 4289). De rebus gestis Francorum usque ad ann. 1488. Libri X. Additum est chronicon 
Joan. Tilii. Existem muitas edições, a principal das quais de Paris, de 1539; e ainda, com o título de Rebus gestis 
Gallorum. Libri IX usque ad Henricum II, impressa em Paris, em 1550, ambas possíveis na livraria. Avaliada em 
350 rs.

V. p. 357 (9)
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A primeira tem como autor Walther Hermann Ryff/Gualtherus Hermenius 
Rivius (†1548), médico, anatomista, matemático, botânico, alquimista e astró-
logo alemão. A obra em questão, que o inventário refere simplesmente como 
«Prespetiua»[sic], é na realidade uma obra de Arquitectura, nas suas articulações 
com a Matemática e seguindo o paradigma vitruviano, publicada em língua alemã 
em Nuremberga em 1547, por Johan Petreius871. Entende-se que, perante uma 
língua desconhecida, o autor do inventário tivesse optado, para referência, por 
uma das poucas palavras que lhe seriam «familiares» no longo título da obra: 
«perspectiva». Autor prolífico, Ryff publicou em 10 anos mais de 40 obras, 
nomeadamente de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia, Alquimia, Botânica, reve-
lando um interesse profundo e continuado pela Matemática e pela Arquitectura. 

Editou pela primeira vez na Alemanha o De Architectura de Vitrúvio em latim, 
em 1543 e 1547, onde, entre citações abundantes de matemáticos, homens de 
ciência e arquitectos, referia Pedro Nunes. Em 1548, ano da sua morte, publicou 
a primeira tradução deste tratado para alemão, com o título Vitruvius Deutsch, 
tornando-se um dos maiores divulgadores da nova arquitectura «ao romano» 
na Alemanha. Seria importante compreender as razões que levaram à aquisição 
desta obra em alemão para a livraria ducal, já bem fornecida de livros sobre a 
arquitectura vitruviana em latim e vulgar – como Diego de Sagredo e as Medidas 
del romano, em castelhano e em francês, Guglielmo Filandro e as suas Adnotatio-
nes ad Virtuvium, ou frei Giocondo da Verona, e a obra M. Vitruvius per Jocundum 
solito…872 – curiosamente nenhuma delas incluída na secção de Arquitectura. 
Não podemos deixar de referir, como nota Rafael Moreira, que Ryff, que cita 
Nunes na sua Dedicatória da edição alemã de 1548, e o matemático português 
talvez mantivessem contacto873. Dar-se-ia o caso de ser uma obra chegada à livra-
ria brigantina pela mão de Pedro Nunes?

A outra entrada é uma obra relativa a relíquias – descrita como «Reliquias de 
uite embergua com figuras», avaliada em 70 reais. Apesar do carácter lacónico 
da descrição, trata-se, com toda a certeza, da obra com o título Dye zaigung des 
hochlobwirdigen hailigthums der Stifftkirchen aller hailigen zu wittenburg, impressa 
em 1509 em Wittenberg, e que inclui 117 xilogravuras. Frederico III (†1525), 
príncipe eleitor da Saxónia, reuniu uma significativa colecção de relíquias (con-

871 N.º 4592. Descrito como «Prespectiva de Gualtero Ruif». Der furnembsten, notwendigsten, der gantzen 
Architectur angehörigen mathematischen und mechanischen Künst eygentlicher Bericht: und … Unterrtichtung, 
zu rechtem verstandt der Lehr Vitruuij in drey furneme Bücher abgetheilet; als der newen Perspectius… und geo-
metrischen Messung, Nuremberga, 1547. Obra avaliada em 400 rs. Agradecemos a Susana Münch Miranda 
(FCSH-ULeyden) as informações sobre esta entrada do inventário.

872 N.º 4465. Ou Vitruvius iterum et frontinus a Jocundo revisi, primeira edição corrigida da obra de Vitrúvio, a 1.ª 
em Veneza (1511), dedicada ao papa Júlio II, a 2.ª, mais importante, em Florença (1513), com 136 desenhos 
xilográficos, obra que teve grande difusão e influência. É uma destas duas edições que estava presente na 
livraria ducal.

873 Rafael Moreira, «A mais antiga tradução europeia de Vitrúvio», cit., p. 61.
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siderada a terceira maior da época), depositada na igreja de Wittenberg. A seu 
pedido, Lucas Cranach produziu uma descrição da colecção em xilogravuras, a 
partir da qual o impressor Symphorian Reinhardt imprimiu o livro em 1509874.

Os livros em língua alemã são mais um exemplo de como é necessário fazer 
uma leitura transversal do inventário. Por razões que se prendem com o absoluto 
predomínio do latim como língua veicular de cultura durante a Idade Média 
e ainda neste século de transição que é a esse respeito o século xvi, a livraria 
ducal incluía um número importante de obras de várias matérias – sobretudo 
Teologia e ciência – de autores alemães em latim. Vejamos alguns nomes: na 
Teologia, Haymo de Halberstadt, Raban Mauro, Ludolfo de Saxónia, Johannes 
de Freiburg, Nicolau de Cusa, Arnaldi Verselensis, Jacob Schoffer, Heinrich 
Helm, Johannes Landsberger, Johannes Eck, Johannes Faber, Johannes Ferus, 
Johannes Nider, Hermann Schotten, Nicolaus van Essche/Von Ess/Eschius, 
Konrad Koellin e outros; Georgius Agricola na secção de Filosofia; na Oratória 
e Gramática, Jacob Ziegler e ainda um «vocabulário em latim e alemão»; 
entre os Historiadores em latim, Sebastian Münster, Albert Krantz, Johannes  
Vergennhans (Nauclerus), Bernhard von Breydenbach, Johann Boheme (duas 
entradas); os autores alemães têm especial destaque na secção de Astrologia e 
Matemática: Johannes Müller (Regiomontanus), com cinco entradas, Erasmus 
Reinhold, Petrus Apianus Bennewitz, com três entradas, Johannes Schönner, 
Johannes Honter (Hunter?).

Situação algo semelhante se passa com os autores ingleses, em todo o caso 
em muito menor número, em termos absolutos. Neste caso, não se encontram 
sequer representados no inventário em secção autónoma na respectiva língua 
vulgar, como sucede com o italiano, o francês e o alemão, antes surgem disse-
minados pelas secções do inventário e apenas através de obras em língua latina. 

Assim, encontramos nomes prestigiados da cultura eclesiástica e laica desde 
a Idade Média, como o monge anglo-saxão Beda, o Venerável (†735), doutor 
da Igreja, e Robert Holcot (†1349), dominicano e teólogo, seguidor de Gui-
lherme de Ockham875. No campo científico, destacam-se os astrónomos medie-

874 N.º 4593. Kerstin Merkel, Merkel, Kerstin, «Die Reliquien von Halle und Wittenberg. Ihre Heiltumsbücher 
und Inszenierung» in Cranach. Meisterwerke auf Vorrat. Die Erlanger Handzeichnungen der Universitätsbiblio-
thek, ed. Andreas Tacke, Erlangen, Verlagsbibliothek, 1994, pp. 40-41. A impressão é atribuída ao impressor 
Symphorian Reinhardt e conhecem-se duas impressões no mesmo ano: a primeira com 108 gravuras e a 
segunda com 117. Livia Cardenas, Friedrich der Weise und das Wittenberger Heiltumsbuch. Mediale Repräsentate 
zwischen Mittelalter und Neuzeit, Berlin, 2002, pp. 7 e 8. Mais uma vez agradeço a inestimável ajuda da Susana 
Münch Miranda na identificação desta entrada da livraria de D. Teodósio, bem como todas as informações 
contextuais.

875 N.º 3684, descrito como «Rupertus Alioto super». Trata-se das Lectiones super librum sapientiae, com edição 
princeps em 1480, obra com larga difusão.
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vais Johannes de Sacrobosco (Hollywood) (†c. 1256)876 e Johannes Eschuid/
Echuidus ( John Eastwood), (†13--)877, Entre os autores e obras contemporâ-
neos John Fisher/Johannes Rosensis (†1535), cardeal católico e mártir878, e  
Thomas More (†1535), humanista e escritor, homem de Estado, diplomata, 
jurista, também ele mártir católico879. Embora não fosse inglês, Polidoro Vergilio 
Castellenus (†1555), historiador italiano, esteve ao serviço de Henrique VIII 
(†1547), a cujo pedido expresso escreveu a Anglica Historia880, por isso o incluí-
mos neste elenco. Presente está ainda o filósofo e teólogo escocês John Mair/ 
Major/Johannes Maiories (†1550) através de três obras distintas881.

Em suma, tratando-se embora de uma presença quantitativamente exígua, 
os livros de autores britânicos incluem, quer para o período medieval quer 
moderno, nomes e obras relevantes, valorizadas e difundidas, da cultura euro-
peia e, no caso dos autores contemporâneos, destacadas figuras do debate teoló-
gico e religioso na Europa do tempo.

4.15. «Liurinhos que estam em tres caixõins pequeninos dourados»

Deixamos para o final desta apreciação conjunta uma secção que, não sendo a 
última na seriação nem a com menor número de livros, de acordo com o critério 
seguido para a sequência da análise das secções da livraria por nós estudadas, 
é aquela que, como a dos 26 livros adquiridos após 1559 e não incluídos em 
qualquer secção (n.os 4988-5013), não tem uma arrumação específica no interior 

876 N.º 4471, descrito como «Esphera de Sacrobosco de comento». Tractatus de sphaera ou De sphaera mundi ou 
De sphaera. Há centenas de cópias manuscritas desta obra fundada no Almagesto. Ed. princeps, Ferrara, 1472, 
mais de 30 no século xv, mais de 200 no XVI (PN, p. 177). Em Portugal foram feitas duas traduções para 
vernáculo antes da obra de Pedro Nunes, ed. de Germão Galharde, em 1510, v. Anselmo, n.º 436. V. ainda n.º 
4489.

877 N.º 4476, Summa Astrologie judicialis de accidentibus mundi quae anglicana uulgo nuncupatur Ioannis Eschcuidi 
niri [sic] Anglici…., 1489. É esta certamente a edição presente, de que só rastreámos uma 2.ª edição em 1974. 
Há um exemplar na BPE, Cat. Inc. n.º 240, Inc. 275; BNP, INC. 784 e 1333 (CLCXV-XVI, n.º 277).

878 N.º 3821, descrito como «Rosensis contra Lutero». Trata-se das Assertiones Lutheranae confutatio, a mais 
conhecida e difundida obra anti-luterana de John Fisher, com cerca de 20 edições no século xvi. Edição 
princeps 1523 (?). A BNP tem exemplar da edição de Veneza, de 1526, e duas edições diferentes de Paris, 
1545.

879 N.º 4235, em dois exemplares, descritos como «Vt [sic] topia e epigramas de Tomas Mouro de quarto em 
pasta duas vezes foram aualiados em cemto e simcoemta reais ambos».

880 N.º 4307, descrito como «Poliodoro das istorias de Imglaterra dos Aamtigos». Redigida em 1512-1513, a 
edição princeps da Anglica Historia é de Basileia, 1534. A referência na descrição torna provável que fosse a 
primeira edição a figurar na livraria. Na BNP existe um exemplar da belíssima edição de Basileia, de 1546: 
Polydori Vergilii vrbinatis Anglicae Historiae. Libri uigintisex, cota H.G. 7059 A., que consultámos. Os oito 
primeiros livros são dedicados à História de Inglaterra, e em seguida narrados os reinados de todos os reis 
ingleses, de Guilherme o Conquistador, a Henrique VII, iniciador da dinastia Tudor e pai do encomendador, 
Henrique VIII.

881 Ou ainda Haddingtonus Scotus. N.os 3704, In quarto sententiarum; 3705, In libros sententiarum primum et 
secundum commentarium, Paris 1519, comentário às Sentenças de Pedro Lombardo; n.º 3809, Super Evange-
lium, obra de comentário sobre os quatro Evangelhos, publicada em Paris, em 1528.

V. p. 372 (38)
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da livraria: o elemento que lhe dá unidade formal é o facto de os seus 70 livros 
se encontrarem reunidos nestes «caixõins pequeninos dourados» (n.os 4629- 
-4698). 

Uma análise dos seus conteúdos esclarece-nos, todavia, quanto ao teor dos 
livros aqui reunidos, e até a sua proveniência: são em grande medida livros de 
matriz cultural Antiga e italiana, e que, pensamos, deverão ter chegado à livraria 
vindos de Itália dentro desses pequenos caixotes, onde terão permanecido. Para 
lá dessa assinalável unidade cultural, é a heterogeneidade que reina, juntando, 
entre o sagrado e o profano, autores e géneros diferenciados, da Política à His-
tória, da novela licenciosa e da comédia às obras de espiritualidade, da poesia 
ao discurso moral, do romance pastoril à arte militar, da Geografia ao discurso 
amoroso, da Medicina ao Direito, numa «constelação» cultural extraordinaria-
mente diversa. Sendo que não podemos referir todos eles, destaquemos alguns.

Entre os autores antigos, muitos deles representados noutras secções, 
encontramos historiadores como Heródoto (†c. 420 a.C.), Apiano Alexandrino 
(90-†?) com duas obras distintas, Flávio Josefo (†c. 100), Herodiano (†252), 
Marco Juniano Justino (séc. iii), o geógrafo Pompónio Mela, os poetas Terên-
cio (†159 a.C.), Horácio (†8 a.C.), Virgílio (†19 a.C.), Marcial (c. 38/40-102), 
Juvenal (†c. 127), o «omnipresente» Marco Túlio Cícero através de mais uma 
edição do De officiis, sendo que muitas das obras não se encontram identifi-
cadas. Neste elenco permitimo-nos destacar a presença do filósofo platónico 
Lucius Apuleius (séc. ii d.C.), através do Asinus aureus/Asno de ouro, sobre o 
mito de Psique e Cupido, que pela intensa circulação impressa que também 
alcançou é exemplar, como tantas outras obras nesta livraria, da irradiação e 
da influência da cultura Antiga, dos seus valores, modelos e mitos na cultura 
literária e artística do Renascimento, através do instrumento multiplicador que 
era a tipografia882.

Para épocas mais recentes, refiram-se várias obras – algumas não identificá-
veis883 –, de Dante (†1321), como L’amoroso conuiuio884, e Petrarca (†1374), 

882 N.º 4681, descrito como «Ypoleo do asno de ouro». Edição princeps: Roma, Giovanni Andrea de Bussi, 1469, 
comentada por Beroaldo. Há um número muito elevado de edições impressas: Bolonha, 1499/1500; Roma, 
1472, 1499; Veneza 1488, 1493, 1500, 1504, 1515, 1560... Todas as edições descendem de um único manus-
crito F (Florença, Laurentianus 68-2) copiado no Montecassino nos finais do século xi. Referenciámos na 
BNP um exemplar da edição veneziana de 1504, com comentários de Beroaldo (RES. 367 A.), um da edição 
também veneziana de 1510 (RES. 366 A.), proveniente do Convento de Santa Maria de Scala Coeli, Évora, 
bem como dois exemplares da edição latina de 1521 (RES. 1774 P., RES. 5905 P.). Psyché à la Renaissance, 
Actes du LIIe Colloque International d’Études Humanistes, Magali Bélime-Droguet, Véronique Gély, Lorraine 
Mailho Daboussi & Philippe Vendrix (dir.), Turhnout, 2013.

883 Descritas como «hum Dante foi aualiado em Outemta Reais» (n.º 4645), «Petrarca foi aualiado em outenta 
reais» (n.º 4646).

884 N.º 4663. Há várias edições como as de Veneza, 1521, 1529, 1531, que é a 4.ª. O Convívio, ou Banquete, é uma 
obra inacabada de carácter filosófico. Não encontrámos exemplar na BNP.

V. p. 365 (25)
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como o De rimedi del’una, et altra fortuna885; o Corbaccio o laberinto de amor de 
Giovanni Boccaccio (†1375), debate moral e satírico que se inscreve na lite-
ratura de carácter misógino886, ainda de sua autoria a celebrada Fiameta887 e Il 
filocolo, primeiro romance amoroso em prosa da literatura italiana888; a muito 
difundida Dell’arte militare de Antonio Cornezzano (†1484), humanista e poeta 
de Piazenza, que serviu o cavaleiro Bartolomeu Corlleoni889; a influente obra 
Dell’arte della guerra890 e os Discorsi sopra le prime deca di Tito Livio891 de Nicolau  
Maquiavel (†1527); muito provavelmente Il libro del cortegiano de Baldassare 
Castiglione (†1529)892; a Arcadia, romance pastoril de Jacobo Sannazaro 
(†1530) que instituiu, com grande impacto, o tema do bucolismo da Arcádia 
na literatura europeia893; La cerva bianca de Antonio Fregoso (†1532), poema 
alegórico erótico-moral que evoca a caça de amor894; as Opere de Francesco 
Berni (†1536)895, o Libro d’amore chiamato ardelia de Caio Baldassare Olimpo  

885 N.º 4690, descrito como «Petrarcha dos remedios da Fortuna». A edição latina tem o título de De remediis 
vtriusque fortunae. Libri II, e muitas edições; mas calculamos que aqui esteja presente edição em vulgar ita-
liano. Na BNP há edições castelhanas de Sevilha, 1513, RES. 262 A., RES. 739 V. e RES. 944 V.) e 1524 e 
Salamanca, 1533; nenhuma em italiano.

886 N.º 4636. Edição princeps: Florença, 1487.
887 N.º 4670, descrito como «Fiamete de Bocacio», provavelmente em edição italiana. A edição castelhana, com 

o título Libro llamado Fiameta por que trata delos amores…, impressa em Lisboa, por Luís Rodrigues, em 1541, 
existe na BDM. IBDMMI, n.º 120, BDMII-I-XV/XVI, n.º 62, CPM, n.º 88. 

888 N.º 4675, descrito como «Felicopo de João Vozario». Uma das primeiras obras de Boccaccio, trata dos amo-
res de Florio e Biancafiore. Localizámos edições de Veneza, de 1551 e 1554, mas nenhuma na BNP.

889 N.º 4635, descrito como «Coruezana da arte militar». A respectiva edição princeps é de 1494. Há ainda, entre 
outras, edições em 1507, 1510, 1518, 1520, 1526, 1531, 1536. 

890 N.º 4659, descrito como «Niculao Machaueli [sic] de arte da guerra», escrita em 1519-20. Edição princeps, 
de 1521, com grande número de edições no século xvi, pelo que se torna impossível, como em tantos outros 
casos, identificar a edição presente na livraria. Avaliado em 60 rs.

891 N.º 4672, descrito como «Discursos de Machavelo [sic]», escrito em 1517 e com edição princeps em Flo-
rença, impressa por Bernardo di Giunta, em 1531, a que se seguiram muitas outras, como as de Veneza, 1537, 
1540, 1543,1546, e s.l. 1544, qualquer delas passível de figurar na livraria. Não existe qualquer exemplar na 
BNP. Avaliado em 100 rs. 

892 N.º 4660. Trata-se decerto da obra de Castiglione, com edição princeps em Veneza, por Aldo Manuzio, em 
1528, descrita simplesmente como «Cortezano dourado». Avaliada em 100 rs. Houve dezenas de edições 
deste modelo do perfeito cortesão em italiano e outras línguas vulgares. Para o nosso período cronológico, e 
considerando apenas as edições italianas: outra edição no mesmo ano de 1528 (em Florença), 1529, durante 
toda a década de 1530 (1530, 1531, 1532, 1533, 1537, 1538, 1539), 1540 (1541, 1544, 1546 e outras) e 1550 
(1550, 1551, 1552, 1553, e outras ainda). Qualquer destas edições poderia estar na livraria ducal.

893 N.º 4649, descrito como «Arcadio [sic] de Sanazaro». Escrita c. 1480-9, circulou manuscrita influenciando, 
nomeadamente, Jorge de Montemayor. Na BNP há várias edições quinhentistas, todas posteriores ao período 
do inventário. Ed. princeps: Nápoles, 1504. Avaliada em 40 rs. Localizámos uma edição veneziana de 1538, 
com a cota BNP L. 170352 P. Fora do nosso arco cronológico, há na BNP várias edições venezianas da década 
de 1570, uma da década de 1580 e outra de 1590.

894 N.º 4648 descrito como «Serua bianca». Fregoso publicou também com o pseudónimo de Fileremo. Edição 
princeps: Milão, 1510, com numerosas edições até 1566.

895 N.º 4667, descrito como «Obras d’el Bernia» [sic]. Francesco Berni, autor-poeta satírico/cómico, burlesco 
(bernesco). As Opere de Berni foram publicadas em 1555, pelo que seria esta a edição presente na livraria. 
Outra obra do mesmo autor no n.º 4556.
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Alessandri (†c. 1540)896, da ordem dos Frades Menores; Pietro Bembo, que 
encontramos noutras secções da livraria, aqui presente com Gli asolani, célebres 
discursos filosóficos sobre o amor platónico, que dedicou a Lucrécia Borgia897, 
Paolo Giovio e o Commentario de le cose de’ turchi, publicado em Roma em 
1531. Há ainda um exemplar dos Aforismos de Hipócrates, calculamos que em 
edição italiana.

O autor mais representado é o escritor, poeta e dramaturgo Pietro Aretino 
(†1556), presente também nos livros italianos898, autor de obras de carácter reli-
gioso e erótico-pornográficas e satíricas, com cinco entradas confirmadas, e uma 
provável. São elas: La cortegiana, publicada em 1525, em que Aretino parodia a 
obra de Castiglione Illibro del cortegiano que, embora só publicada em 1528, foi 
objecto de intensa circulação manuscrita antes da sua impressão, e um diálogo 
sobre as damas, as Lettere, compilação do seu riquíssimo epistolário – cartas 
endereçadas a Francisco I, pintores, cardeais, escritores, duques e marqueses, 
humanistas e papas – publicadas entre 1537 e 1556899, bem como um conjunto 
de obras religiosas e hagiográficas: uma das mais significativas foi a Humanità di 
Cristo, publicada pela primeira vez em 1535, com sucessivas edições, e o Genesi 
(1538). Há ainda uma obra intitulada Vita di Maria Vergine, que poderá também 
ser de sua autoria900. Mas a sua obra mais difundida foram os Ragionamenti, diá-
logos entre duas prostitutas, publicada em Veneza, em 1534901. Os seus opera 
omnia vieram a integrar os índices dos livros proibidos na segunda metade do 
século.

Outra zona relevante no interior desta secção é a dos livros de carácter 
religioso, de que na maior parte se indica apenas uma referência ao título, 
sendo o nome do autor omisso. O título ajuda a situar o conteúdo e o sen-
tido da obra, mas não permite por si só uma identificação positiva da mesma. 
Entre os autores e obras que identificámos estão Lo stimolo del divino amore de  
S. Boaventura (†1274) 902, as muito difundidas Regulae de la vita spirituale et  

896 N.º 4661. O autor pertencia à ordem dos Frades Menores, e a edição é de 1545. Há uma outra comédia do 
mesmo nome, anónima, que só foi publicada em 1982. Não localizámos qualquer exemplar na BNP.

897 «A Madonna Lvcretia Estense Borgia duchessa illvstrissima di Ferrara». N.º 4629, descrito como «Absalone 
de Bembo». Ed. princeps: Veneza, Aldo Manuzio, 1505. Localizámos quatro edições quinhentistas desta 
obra na BNP: Veneza, 1515, RES. 704 P.  (que consultámos), Bolonha, 1516, RES. 5965 P., Veneza, 1540,  
RES. 51071 P. e Veneza, 1560, RES. 705 P. Qualquer delas poderia ter integrado a livraria ducal.

898 N.º 4568. Através da obra Capitoli, diretti a gran signori sopra varie et diverse matiere molto deletevolle, em parte 
satírica, em parte laudatória de figuras públicas, com edição princeps em Veneza, 1540. 

899 Exemplar da edição veneziana de 1539 na BNP, cota RES. 6639 P., que consultámos. No final elencam-se, por 
ordem alfabética, os destinatários das cartas de Aretino.

900 N.º 4678.
901 N.º 4683, descrito como «Rezonamentos do Arestino». O título completo é Ragionamenti della Nanna e 

dell’Antonia. Avaliado em 40 rs.
902 N.º 4632, descrito como «Estimulo de amor devino em jtaliano dourado foi aualiado em sessenta reais» e, 

embora sem indicação do autor, é atribuído a S. Boaventura, franciscano, teólogo escolástico, bispo e doutor 

V. p. 355 (6)
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secreta teologia de Pietro da Lucca (†1522), cónego regular e teólogo, junto 
com um outro escrito, também de sua autoria, o Fundamento della vita chris-
tiana cio e tractato vtilissimo della humilita (1509)903; De la santa comunione de  
frei Battista da Crema (†1534), importante figura da espiritualidade pré-triden-
tina, sendo que algumas das suas obras foram condenadas e incluídas no Index 
de 1554 (papa Paulo IV), e ainda a De praeparatione ad mortem de Erasmo de  
Roterdão904. 

Há ainda obras cuja identificação é muito provável, como a descrita como 
«Espelho da crus», que poderá ser o Specchio di croce de Domenico Cavalca 
(†1342), monge dominicano905, a obra descrita como Declaração sobre o apo-
calipse em italiano, que corresponde muito provavelmente à obra de Serafino da 
Fermo (†1540), cónego regular lateranense, pregador, autor ascético e místico, 
representado noutras secções da livraria, intitulada Breue dichiaratione sopra 
l’apocalipse di Gioanni, doue si proua esser venuto il precursor de antichristo906; hesi-
tamos na identificação da entrada descrita como «Espelho interior»: poderá ser 
da autoria dos já citados Serafino da Fermo ou Battista da Crema, com obras de 
títulos semelhantes907. 

Finalmente, queremos referir um apreciável conjunto de obras relativas 
a uma literatura espiritual marcada pela prática da devoção interior, ascética e 
mística, mas que não podemos identificar, precisamente porque não se indica o 
nome de autor em articulação com os respectivos títulos, muitíssimo comuns na 
literatura espiritual da época. Assim, temos por exemplo: Pratica de vita christam, 
o Tratado da vida cristã, ambos em italiano, Tratado da oração mental, Regras 
das oraçoens mentaes, Dialogo da honra espiritual de Deos com a alma, Tratado da 
comuersão do pecador. Podemos no entanto concluir que as obras de carácter reli-

da Igreja (doctor seraphicus). Não encontrámos edição italiana. Existe edição portuguesa quinhentista com o 
título Liuro chamado stimulo de amor diuino / tirado do que fez Sam Bõaue[n]tura, em latim, Germão Galharde, 
1550. BNP, Purl 22946. Há na BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.º 61.

903 N.º 4637, que surge também noutras edições com o título Tractato della humilita et fondamento della vita 
christiana, ed. 1528, 1537 e 1540. As Regulae tiveram muitas edições: Bolonha, 1504 (princeps), 1507,1513, 
1514,1518, 1520,1526, Veneza, 1514,1526,1534, 1538.

904 N.º 4677, descrito como «Erasmo da preparação da morte», edição princeps, de 1534. Nesta como noutras 
secções nem sempre se indica o idioma da obra, pelo que optamos por indicar o título do original latino. Na 
BNP há um exemplar da edição de Paris, de 1537, cota: RES. 5307 P. (colecção Pina Martins).

905 N.º 4653, Libro chiamato specchio di croce nouamente impresso et con diligentia corretto in lingua fiorentina ridotto. 
[…] Nella quale si contiene tutti li misterij della Passione di Christo et la nobilità de la Santissima Croce con... 
deuotissimi fioretti. A edição cujo título descrevemos é de Veneza, 1539.

906 N.º 4634. Há pelo menos duas edições deste autor bem representado no inventário: Milão, in 12.º, 1538 e 
Veneza, in 16.º, 1541.

907 N.º 4674. Serafino da Fermo, Specchio interiore compendiosamente raccolto, alle deuote persone utilissimo; Battista 
da Crema, Specchio interiore. Ambos são possíveis e são autores que têm outras obras no inventário. Do 
primeiro localizámos edições de Bolonha,1539 e Veneza, 1541; do segundo de Milão, 1540, Veneza, 1544? e 
1549. Na BNP não existe nenhuma, mas sim edições de outras obras de Fermo. A sua obra Tratados da vida 
espiritual, ed. 1551, existe na BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.º 501, e no inventário, n.os 4084 e 4087.

V. p. 378 (50)
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gioso nos «caixoiñs pequeninos dourados» apontam para a forte presença neste 
núcleo de uma literatura devocional caracterizada pelo combate espiritual e pelo 
amor a Cristo, a piedade individual, a ênfase na oração mental, mas também a 
ansiedade escatológica (Serafino da Fermo), traços que marcavam os caminhos 
da espiritualidade católica no século de Quinhentos, antes e depois de Trento 
(1545-1563), que a livraria de D. Teodósio exprime de forma eloquente. 

Apesar da predominância do italiano nesta secção, torna-se difícil fazer uma 
quantificação precisa das obras neste idioma e em latim, já que a indicação da 
língua é na maioria dos casos omissa. Em alguns casos, esse facto não obsta a 
essa identificação e confirma-se o italiano mas, sobretudo no caso dos autores 
latinos e gregos, uma vez que não se indica o idioma e a descrição das obras é 
quase sempre bastante lacunar, poderá tratar-se de edições latinas ou em vulgar.

4.16. As outras secções da livraria 

Refiram-se por fim as restantes secções temáticas que integram o inventário, 
cujo estudo específico esteve a cargo de outros investigadores deste projecto. 
São elas: Panos & Pintura (n.os 3518-3540 e 4397-4411) Medicina (n.os 3856- 
-3899 e 4053-4056), Arquitectura (n.os 4036-4056), e Música (n.os 4594-4628 e  
4981-4987). Aos Livros em grego (n.os 4111-4134) e em hebraico (n.os 4135- 
-4161) faremos uma breve referência autónoma no capítulo dedicado ao perfil 
linguístico da livraria ducal908.

908 De que exceptuamos os resultados dos especialistas que estudaram as respectivas secções.



205

5.  Obras identificadas.  
Processos e condicionantes

Pela sua extensão e dadas as características do inventário, o processo de iden-
tificação dos conteúdos da livraria de D. Teodósio I apresenta várias e impor-
tantes condicionantes que impedem a identificação integral dos autores e obras 
nela incluídas. Tal facto foi também observado por Aires A. Nascimento, quem 
primeiro se debruçou sobre esta biblioteca909. O inventário, sem dúvida pre-
ciosíssimo, tal como foi realizado coloca entraves diversos, uns maiores outros 
menores, a uma identificação sistemática e integral dos seus conteúdos, de que 
destacamos os mais relevantes.

Em primeiro lugar, ressalta a ausência de identificação do autor, que ocorre 
em número apreciável de entradas. No caso de algumas obras, nomeadamente 
de cânones e teologia mas também de literatura espiritual do século xvi, a seme-
lhança ou até coincidência no título não permite identificar positivamente o 
autor; noutras, pelo contrário, a sua singularidade permite a identificação apenas 
pelo título.

Em segundo lugar, e ao contrário, deparamo-nos com a ausência de identifi-
cação da obra, registando-se apenas o autor. Há também um número apreciável 
de casos em que se regista o nome, mas, não sendo indicada a obra, não é pos-
sível proceder à identificação quando há dezenas de entradas do mesmo autor, 
como sucede com Aristóteles, Cícero, Dante, Petrarca ou Erasmo; em alguns 
casos, o redactor do inventário parece tornar-se um pouco «desleixado», arro-
lando apenas o nome do autor, o que dificulta, e em certos casos inviabiliza, uma 
identificação do binómio autor/obra.

Em terceiro lugar, no caso da tipografia portuguesa, na época com uma 
dimensão exígua, é possível estabelecer para a quase totalidade das obras, de 
forma positiva, a edição que constava da livraria de D. Teodósio. Pelo contrário, 
no que diz respeito a muitas obras da tipografia europeia, algumas com inúmeras 

909 Aires A. Nascimento, «Erudicão e livros…», pp. 730-731.
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edições para o termo da cronologia em causa, 1562-63, a identificação pode ser 
aproximada mas não determinada de forma absoluta. 

Em quarto lugar, um assinalável número de nomes de autores e/ou títulos de 
obras surgem estropiados no inventário; em alguns casos é possível chegar, com 
segurança, à identificação, mas noutros essa tarefa revela-se impossível.

Em quinto lugar, há entradas com vários volumes da mesma obra, mas há 
também entradas em que se «acoplam» vários títulos e autores, pelo que uma 
contabilização exacta é inviável.

Finalmente, a contagem das obras não pode seguir rigorosamente as sec-
ções do inventário, pois há obras deslocadas, e, como vimos, vários critérios de 
arrumação (língua, temática, além de secções não referenciadas) que obrigam, 
no caso de um estudo por temas, a uma análise mais «fina», cruzando secções, 
metodologia que seguimos. 

Em todo o caso, das várias secções a nosso cargo, num total de 1416 entradas 
num universo de 1575, procedemos até agora910 à identificação de cerca de 900 
obras, no que respeita ao binómio autor/obra, ou seja, cerca de 57%, embora a 
identificação dos autores seja evidentemente superior – em muitas entradas é 
mesmo o único registo de que dispomos. Em conjunto com as identificações 
nas restantes secções, o total poderá situar-se entre 65 e 70% do total. O mesmo 
não acontece com a edição, identificável quando é única para o período que nos 
ocupa, mas não nas restantes situações, sobretudo quando são abundantes. Para 
invocar apenas dois casos concretos, havendo embora muitos outros, temos a 
absoluta certeza da edição do De revolutionibus orbium coelestium de Nicolau 
Copérnico existente na livraria, já que a edição princeps é de 1543, e a 2.ª edi-
ção ocorre em 1566, já após a morte de D. Teodósio; o mesmo sucede com a 
obra Magnum & universale concilium ecclesiae militantis […], sobre o Concílio de 
Niceia e o sacramento da eucaristia, objecto de uma única edição, em 1554911. 
Mas na maioria dos casos não possuímos elementos para poder afirmar taxativa-
mente, identificada a obra, qual a edição presente na livraria, o que ocorre com 
maior frequência nas secções de Teologia, Leis, Cânones, Filosofia e Historia-
dores em latim, mas é comum à generalidade das secções. Quando é possível 
chegar, sem margem para dúvidas, à edição que existia na livraria ducal, assina-
lamo-lo em nota de rodapé.

Uma última nota para sublinhar que, ao contrário do que gostaríamos, uma 
cartografia/mapeamento das proveniências em termos de centros impressores é 
infelizmente impossível, e por isso não contemplámos este aspecto fundamen-
tal. Como fomos sublinhando, a indicação da cidade e do impressor é totalmente 

910 Fevereiro de 2015. Estas identificações estão a ser inseridas na base de dados.
911 N.º 3554. Magnun & universale concilium ecclesiae militantis super veritate divinissimi Eucharistiae sacramenti, 

quod instar sacrosancti concilii Niceni […], Paris, Benedictus Vernierus, 1554.
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omissa neste inventário, e só nos casos em que tal não obsta a uma identificação 
positiva da edição podemos contar com esse dado. Mesmo assim, é possível 
afirmar, com segurança, a preeminência dos prelos sevilhanos e salmantinos, na 
Península Ibérica, e de Paris, Lyon, Lovaina, Antuérpia, Basileia, Roma e Veneza 
no que respeita às impressões transpirenaicas.





209

6.  A livraria de D. Teodósio I em contexto. 
Apreciação de conjunto e linhas-de-força

Para além da divisão dos livros pelas secções referidas, umas com unidade 
temática outras muito heterogéneas, uma apreciação de conjunto, apesar de per-
maneceram casos insolúveis em termos de identificação pelas condicionantes 
acima elencadas, permite sublinhar alguns traços dominantes desta livraria. 

Como vimos, trata-se, em termos de dimensão, tanto quanto hoje sabemos, 
da maior livraria portuguesa do tempo e, à escala europeia, numa perspectiva 
comparada, de uma grande livraria do Renascimento. No que diz respeito aos 
conteúdos, constitui uma livraria tendencialmente «universal», que contempla 
os principais ramos do saber, tal como então eram concebidos e valorizados: da 
Teologia aos Cânones e às Leis, da Literatura religiosa e espiritual à profana, da 
Arquitectura à Poesia e à Música, da Filosofia à Geografia e à História, da Mate-
mática à Astrologia/Astronomia e à arte militar e da guerra, unindo num todo 
coerente e estruturado muitos dos autores e obras maiores do Cristianismo e da 
Igreja, da cultura greco-latina e da sua própria época nas suas dominantes cultu-
rais, artísticas, políticas e religiosas, mas também em algumas das suas tensões, 
como a da polémica religiosa, além de um número restrito, mas culturalmente 
significativo, de obras em língua hebraica e de autores árabes, estes em particular 
entre as obras de Medicina, Astrologia e Matemática. 

A noção que fica é que, entre autores antigos e modernos, virtualmente 
todos os grandes nomes e as obras fundamentais de cada saber – e portanto, 
também, muitos dos grandes lugares de edição e os grandes editores da época – 
se encontravam representados na actualizadíssima livraria da Casa de Bragança 
na primeira metade do século xvi.

Procurando sintetizar algumas das linhas-de-força que emanam da análise 
desta grande colecção, é indiscutível que, nas suas múltiplas vertentes, se trata de 
uma livraria por um lado solidamente assente e inscrita em tradições e legados, 
quer de cariz religioso e jurídico-normativo (Teologia, Cânones, Leis), quer da 
cultura de matriz greco-romana (Historiadores em latim e em linguagem, Filo-
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sofia, Poesia, Astrologia e Matemática), quer ainda de uma memória cristalizada 
pela História (cronística). Quanto a esta última, três dominantes são claras: a 
forte e influente presença da História antiga, uma preocupação declarada pelo 
conhecimento da História e das realidades de uma Europa que se alarga nos seus 
limites e fronteiras, e finalmente os espaços geográficos e políticos não europeus, 
com destaque para o Império Otomano e aspectos da expansão marítima euro-
peia, designadamente ibérica. 

Por outro lado, é uma livraria muito actualizada e aberta aos vários rumos 
da cultura europeia, nomeadamente ao mundo e aos modelos do Humanismo 
e do Renascimento nas suas mais diversas manifestações culturais e artísticas 
– Literatura, Arquitectura, discurso político – das correntes da espiritualidade, 
da polémica religiosa e da Ciência. Na verdade, nela encontramos uma elevada 
percentagem de autores contemporâneos; edições, em grande quantidade, tam-
bém de autores clássicos, recentes ou muito recentes (década de 50); é uma 
livraria que inclui, de forma substancial, obras que revelam quer a Europa na sua 
dimensão de Continente quer os novos mundos que se abrem, que se relatam, 
que se descrevem; é uma livraria inscrita numa dinâmica ibérica e europeia no 
que respeita à aquisição e à circulação do livro. 

Finalmente, no seu conjunto, ela é também uma livraria aristocrática, onde 
modelos e práticas próprias do grupo social da nobreza se mostram reiterada-
mente e em múltiplas das suas facetas: uma cultura escrita jurídica e teológica, 
dos poderes e dos modelos do perfeito príncipe, a memória da linhagem e a 
cronística régia, a arte militar e da guerra, a arquitectura, a caça, a fruição e o 
prazer da literatura, da ficção amorosa e cavaleiresca.

Como procurámos também evidenciar, sob o ponto de vista religioso e 
devocional, ela abre-se a várias correntes da espiritualidade tardo-medieval e 
dos séculos xv e xvi, que se traduz pela presença muito importante de autores 
e obras ligados à espiritualidade mística, à Devotio moderna, e até ao erasmismo. 
Mas mostra-se também uma livraria de transição em termos ideológicos, reflec-
tindo as tensões e inquietudes contemporâneas, como acontece com as várias 
e recentíssimas obras de polémica religiosa. Dir-se-ia que, num contexto de 
inflexão ideológica e religiosa como a que se vivia na Europa do tempo, as obras 
de grandes figuras da Teologia católica que atrás referimos eram as armas – ou 
algumas delas – do combate ideológico e da fundamentação teológica impres-
cindíveis ao mundo católico, também em Portugal, apesar da residual expressão 
do luteranismo entre nós, num momento em que deixara de existir a Cristan-
dade. Veremos adiante como o inventário exprime ainda, de um outro modo, 
este momento crucial de mudança912.

912 Nas páginas relativas a «Livros avaliados e “livros defesos”. Algumas evidências».
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7.  Uma dupla experiência intelectual:  
livro e imagem

Contemplaremos agora, de forma breve, um aspecto ainda não ventilado, talvez 
mais especialmente necessário ainda porque que se trata de uma biblioteca sem 
existência física, que é o do impacto visual que estas obras também transporta-
vam913. Para além dos panos, ilustrando cenas bíblicas ou mitológicas, pomos e 
globos, instrumentos matemáticos e outros materiais presentes na casa da livraria, 
compondo um ambiente apelando ao estudo e ao silêncio, havia os livros. 

Livros que, para além de formatos e encadernações muito diversos, ao serem 
abertos, ostentavam quer frontispícios emblemáticos na sua depurada sofistica-
ção renascentista, como a solitária e inconfundível marca tipográfica dos Manu-
zio, quer apresentando um rosto carregado de informação, preenchendo todo o 
frontispício – como vemos na obra de Francesc Eiximenis Carro de las donas, 
dedicada à rainha D. Catarina, o Libro de la verdad y la fe de frei João Soares914,  
os Proverbios do marquês de Santillana e tantos, tantos outros – apelando à 
leitura através de imagens mitológicas ou de santos, de sábios da Antiguidade, 
reis e imperadores, esferas do mundo, mares, gentes e cidades, animais reais e 
imaginários, dominando ora a letra gótica e arcaizante, ora o mais puro tipo 
humanístico. No seu interior, a interacção entre a palavra escrita e a imagem ia-se 
tornando mais complexa, também à medida que a arte tipográfica amadurecia e 
se aperfeiçoava, e os cânones estéticos e tipográficos se iam modificando. 

Esta importância da imagem respondia também a um gosto dos leitores pelas 
figuras do livro e pelo prazer intelectual, evocativo e visual que proporciona-
vam. Tal processo, com raízes culturais muito anteriores, não pode também ser 
dissociado do nascimento, afirmação e difusão da simbólica humanista, unindo 

913 Sobre a questão do livro impresso ilustrado, Maria Valentina C. A. Sul Mendes, «A ilustração do livro», 
in Tesouros da Biblioteca Nacional, Lisboa, 1992, pp. 96-128; Joaquim Oliveira Caetano (coord.), Gravura e 
conhecimento do mundo. O livro impresso ilustrado nas colecções da BN, Lisboa, 1998.

914 Trata-se de uma referência ínfima, apenas exemplificativa de um universo muitíssimo mais amplo.

V. p. 380 (55)
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diferentes legados culturais e patentes na proliferação de emblemas, divisas – de 
que encontramos exemplos cimeiros na livraria do duque de Bragança, como o 
Emblematum liber de Alciato ou os Hieroglyphica de Piero Valeriano.

A livraria de D. Teodósio possuía em quantidade apreciável obras que sabe-
mos serem profusamente ilustradas – «figuradas», como é assinalado em várias 
entradas, podendo nós imaginar o deslumbramento e a revelação visual e o 
impacto intelectual de quem as olhava pela primeira vez. Respiguemos algumas 
delas, de matérias várias, para lá dos casos específicos dos livros de Arquitectura, 
por sua natureza plenos de ilustrações, gravuras e xilogravuras, os livros de natu-
reza científica, e ainda as obras de técnica militar, também ilustradas. 

Destacaremos, para começar, a monumental obra de Sebastião Münster, cuja 
edição latina é de em 1550, obra de um imenso e duradouro impacto visual. Após 
o rosto, Índice e a dedicatória a Carlos V, a obra de Münster abre com um planisfé-
rio – Terreni orbis generalis et ptolemaica descriptio – a que se segue um mapa geral 
da Europa – Moderna Evropa descriptio – seguida de mapas da Espanha915, Gália, 
Alemanha, Suíça, Baviera e Suábia, Boémia, Polónia e Hungria, Grécia916. Para lá 
do continente europeu, surgem os mapas do Oriente, abarcando a Índia e a Ásia –
Tabula orientalis regionis – um mapa do Continente africano onde, no extremo sul, 
surge a figura de um elefante, e o cabo designado por Caput spei, um outro com 
a imprecisa e sincrética representação das «ilhas» do «Novo Mundo». O resto 
desta obra, que abarca aspectos da Geografia e da História dos diversos reinos 
europeus onde surgem capítulos também sobre Inglaterra e a Itália, na sua diver-
sidade política, é de deslumbramento visual, com destaque para a representação 
das cidades (Veneza, Florença, Baden, Basileia, várias cidades alemãs), ilhas (Sar-
denha, Sicília). Não faltam também algumas incursões noutros territórios ainda 
há pouco ignorados, como o continente americano, e sobre África.

Relevo particular deve também ser dado ao tratado De re metallica (1556) 
de Georgius Agricola (Georg Bauer), obra maior e autoridade sobre extracção 
de minérios durante 200 anos, que constituiu também referência de relevo para 
a história da Química. Esta obra, verdadeiro manual de uma indústria em que a 
Alemanha tinha, à época, uma supremacia indiscutível na Europa, era ilustrada 
com cerca de 250 gravuras, que não podiam deixar de potenciar e tornar maior 
ainda o impacto da sua dimensão técnico-científica: da prospecção de terrenos 
e veios às técnicas da mineração, dos ofícios e funções dos homens ligados a 
esta actividade às técnicas, instrumentos e máquinas utilizadas nas escavações, 
extracção, tratamento e fundição dos minérios, todas as etapas eram acompa-
nhadas de gravuras. O imenso investimento na dimensão visual teve aliás por 

915 No sentido geográfico do termo.
916 Curiosamente, a Inglaterra está ausente deste elenco.
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consequência o atraso da publicação da obra, que só veio a ser impressa após a 
morte de Agricola, ocorrida em 1555.

Não podemos também deixar de referir a Historia de gentius setentrionalibus 
(1555) de Olaus Magnus. Para além de um extraordinário e pormenorizado 
mapa inicial, colorido, de toda a Escandinávia e abrangendo a Islândia, a Histo-
ria é ilustrada com numerosas gravuras de cidades, gentes, costumes, crenças, 
actividades económicas e quotidianos dos reinos de Setentrião, característica 
registada no inventário («com figuras»). Uma Escandinávia ainda periférica, 
que a partir do século xv e sobretudo xvi, participava de um processo de «dila-
tação» de uma Europa que ia deixando, nas suas mais longínquas periferias, 
de ser terra incognita. Daí a importância e o significado da presença da obra de 
Olaus Magnus na livraria do duque de Bragança, numa Península Ibérica em 
que a primeira obra editada sobre a Escandinávia, o Jardín de flores curiosas, de 
Antonio de Torquemada, data de 1570917. 

Em íntima articulação com a função da História, das suas figuras e dos seus 
heróis, de tão grande ressonância na cultura do Renascimento, como procurá-
mos acentuar, está a imagética e a representação de reis e imperadores, cavaleiros 
e heróis de batalhas e de impérios. Gravuras com as suas efígies imaginadas, em 
pose de bravura ou heroísmo, acompanhavam a palavra impressa, interagindo e 
potenciando a própria narrativa. Nos Nueve […] de la fama, a narrativa dedicada 
a cada um dos nove heróis, três judeus, três antigos e três cristãos, é antecedida 
pela imagem do herói cuja história vai ser contada, estabelecendo um eficaz efeito 
de presentificação e de evocação918. Todos eles – Josué, a figura representada no 
rosto da obra, o rei David, Judas Macabeu, Alexandre Magno, o troiano Heitor, 
Júlio César, o rei Artur, Carlos Magno, Godofredo de Bulhão e o condestável 
Duguesclin – surgem nas suas medievais armaduras em garbosos cavalos rica-
mente ajaezados (no caso de Alexandre, um unicórnio), empunhando a espada, 
a lança, o escudo ou o estandarte, antecipando as narrativas dos seus feitos. Afi-
nal, uma única imagem, que com pequenas variações se replica por nove vezes.

Entre os muitos livros de História em latim, descreve-se uma «Historia e 
jmagem dos emperadores desde Julio Cesar athe Maximiliano […] afigurado», que 
infelizmente não conseguimos identificar, mas cujos conteúdos podemos, com 
alguma aproximação, imaginar919.

917 Mateo Ballester Rodríguez, «Escandinavia en la España de los Austrias: de terra incognita a parte integrante 
de la sociedad europea», eHumanista 26, 2014, pp. 627-651. Na BNP existem exemplares de duas edições 
quinhentistas desta obra, 1573, cotas: RES. 1101 P., e 1599, RES. 1099 P.

918 N.º 4960. Chronica llamada el triumpho de los nueve más preciados varones de la fama en ql se tiene las vidas de 
cada uno y los excelentes hechos en armas y grãdes proezas q cada uno hizo en su vida..., cit.

919 Um dos cronistas de Carlos V, Pedro Mejía (†1551) escreveu e publicou em 1545, em Sevilha, uma Historya 
imperial y cesarea, com as vidas dos imperadores de Júlio César a Maximiliano, mas escrita em castelhano e 
sem imagens. Desconhecemos se esta obra teve edição latina, com imagens.
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O «cânone» dos homens ilustres traçado por Paolo Giovio nos seus Elogia 
virorum litteris illustrium é indissociável das efígies e retratos que, em articulação 
com a palavra, estabelece uma longa galeria de homens de letras, num sentido 
amplo, tendente à imortalidade: Alberto Magno, Dante, Petrarca, Poggio, Lorenzo 
Valla, Leon Battista Alberti, Pico della Mirandola, Savonarola, Maquiavel, 
Thomas More, Erasmo, Guillaume Budé, João Regiomontano, Lorenzo de 
Médicis, Tristão da Cunha, são alguns dos mais de cem notáveis reunidos e 
louvados, à maneira antiga, por Giovio na sua obra. Rostos correspondendo a 
realizações notáveis, que a memória, através da palavra e da imagem, deveria 
preservar e legar.

E, para não nos repetirmos, já que ao longo deste estudo lhes fomos fazendo 
referência, a imagem surge ainda em prontuários de medalhas920, variados teste-
munhos visuais de monumentos e edifícios notáveis da Roma antiga e moderna; 
destaque tem também a iconografia hagiográfica e da Bíblia, como as figuras do 
«testamento velho» em duas entradas, ou ainda o reflorescimento da emble-
mática na confluência de várias tradições culturais, como os citados Emblema-
tum liber ou a Hieroglyphica (1556) do humanista e teólogo Piero Valeriano 
(†1569)921.

Outra obra de grande impacto visual é também a célebre Peregrinatio in  
Terram Sanctam (1486)922 de Bernhard von Breydenbach (†1490) com 
ilustrações de Erhard Reuwich, gravador e impressor holandês. A Peregrinatio é 
considerada o primeiro livro de viagens ilustrado, com grande fortuna e múltiplas 
edições em toda a Europa. O livro abre com uma bela e densa gravura alegórica, 
contendo ao longo do texto várias gravuras pequenas, com representações do 
Santo Sepulcro, peregrinos cristãos, janízaros turcos, alfabetos vários, e a figuração 
de animais que o autor assegurava ter visto na Terra Santa – girafa, crocodilo, 
unicórnio, cabra da Índia, camelo, salamandra, e até um «homem selvagem»923. 
Mas a grande inovação e espectacularidade, cujo impacto podemos apenas 
divisar, acompanhando o itinerário da peregrinação, são, sem dúvida, os planos 
de grande escala das cidades de Veneza, Parenzo, Corfu, Modon, Candia, Rodes 
e, finalmente, Jerusalém.

920 N.º 4340.
921 N.º 4320, na secção de Historiadores em latim, descrita como «Hieroglifica de Joannes Piere». Hieroglyphica, 

sive de sacris Aegyptiorum litteris commentarii, dedicada a Cosme de Médici. É a sua obra mais importante. 
Composto por 60 livros, cada um é ilustrado por um animal, planta ou parte do corpo. Edição princeps: 
Basileia, 1556, outra em 1567, muitas no século xvii. Na BNP há a edição princeps de Basileia, 1556, cota 
H.G. 6876 A., 2.º, outra de 1567 e várias outras dos séculos xvi e xvii.

922 Existe um exemplar desta edição princeps na BNP, INC. 308, que consultámos.
923 «Hec animalia sunt veraciter depicta sicut vidimus in terra Sancta», fol. 132v. Sob a figura do homem, «non 

constat de note».

V. p. 369 (33)
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Registemos ainda o Emblematum liber de Andrea Alciato (†1550), que 
o autor dedicou ao humanista diplomata, coleccionador e antiquário alemão 
Konrad Peutinger (†1547), e de que encontramos dois exemplares na livraria 
ducal, um em latim e outro em versão castelhana924, que sabemos ter circulado 
nos meios humanistas portugueses, como já referimos. Primeira obra europeia 
de um género ancorado no saber clássico e destinado a um longo futuro na 
cultura erudita e aristocrática, com as suas sentenças e emblemas gráficos, é 
porventura um dos maiores exemplos da interacção e sinergia entre o poder da 
palavra e da imagem na cultura moderna. 

Outra obra que devemos destacar é o impressionante Icones mortis, obra 
com cerca de 60 gravuras da autoria do grande pintor e gravador Hans Hol-
bein (†1543) sobre a morte, «defeso» e por isso já não avaliado925. Há ainda 
uma obra que já referimos, em língua alemã e descrita como «Reliquias de uite 
embergua com figuras».

Gostaríamos finalmente de referir «Os triumfos do emperador quando entrou 
em Londres figurado de colores». Pensamos que esta obra possa corresponder 
a uma pouco conhecida descrição do longo périplo do imperador bizantino 
Manuel II Paleólogo (†1425) pelo Ocidente, que o levou de Constantinopla, 
em Dezembro de 1399, a Veneza e a muitas outras cidades italianas, a Paris e 
até Londres, durante cerca de três anos, em busca de auxílio contra os turcos. 
Infelizmente os dados de que dispomos não nos permitem uma identificação 
positiva da obra presente na livraria de D. Teodósio926.

O inventário desta livraria revela ainda muitas outras obras que iam con-
figurando, pela palavra e pela imagem, crenças, saberes, imaginários, figuras e 
representações de lugares e civilizações distantes, desconhecidas e imaginadas 
ou que, desaparecidas, como a grega e a romana, eram paradigma e modelo da 
civilização do Renascimento927.

924 Provavelmente na edição princeps de Lyon, 1549, com o título Los emblemas de Alciato traducidos en rimas 
españolas.

925 N.º 3641 – «não se avaliou por ser defeso». A 1.ª edição com as gravuras de Holbein é francesa, Lyon, 1538, 
Les simulachres historiees faces de la mort, autant elegamment pourtraictes, que artificellement imaginées. Há na 
BNP, cota RES. 2554 P. Há outras edições com as gravuras originais de Holbein em latim com o título Ima-
gines mortis, ou Icones mortis, 1547 e 1554. Holbein teve muitos imitadores no próprio século xvi, pelo que 
não sabemos se a edição na livraria era uma com as gravuras originais do grande pintor e gravador. É o caso, 
por exemplo, de uma edição já fora do nosso terminus de 1563, Imagines mortis (Colónia, Arnoldi Birckmani, 
1567), que inclui algumas das gravuras de Hans Holbein presentes na edição princeps, mas claramente outras 
não são da sua autoria. Consultámos o exemplar da BNP, cota RES. 5232 P.

926 N.º 4576. Não temos conhecimento de qualquer obra impressa sobre este acontecimento; a única indicação 
concreta fornecida pelo inventário é a de que o texto se encontrava escrito em francês, pois era esse o lugar 
que ocupava na livraria. Dados extraídos do estudo de Gustave Schlumberger, Un empereur de Byzance à Paris 
et à Londres, Paris, 1916.

927 Sobre esta questão, Maria Valentina C. A. Sul Mendes, «A ilustração do livro», cit., pp.  96-128; Diogo 
Ramada Curto, «Gravura e conhecimento do mundo em finais do século xv», in Cultura escrita (séculos 
xv-xviii), Lisboa, 2007, pp. 23-55.

V. p. 383 (60)
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8. Uma livraria multilingue

8.1. Latim e grego

Num mesmo sentido «universal», a livraria de D. Teodósio é uma livraria mul-
tilingue. As línguas clássicas têm grande destaque, em particular o latim, encon-
trando-se em profusão livros nesta língua em todas as secções temáticas, com a 
óbvia excepção das que agrupam os livros em grego, em hebraico e em línguas 
vulgares.

Mas seguindo o nosso critério de contemplar não a língua mas a autoria das 
obras, constataremos que em todas as secções se encontram autores, antigos ou 
modernos, que escreveram em latim, presentes nessa língua e/ou em tradução 
para língua vernácula. O grego está também representado, embora numa muito 
menor escala, numa secção que integra 24 entradas (n.os 4111-4134), embora o 
mesmo possa ser dito em relação aos autores gregos, muitíssimo mais numero-
sos no inventário no seu conjunto, em virtude da sua presença em tradução para 
latim ou para vulgar. Há ainda um outro livro em língua grega na secção dos 
«Liurinhos que estam em três caixõins pequeninos dourados» da autoria de 
Herodiano (†252), que não é identificado, mas que deverá corresponder à sua 
importante obra sobre a história dos imperadores romanos de Marco Aurélio a 
Gordiano III928.

A presença de livros em língua grega originando uma secção autónoma na 
livraria é tanto mais significativa quanto sabemos que, conhecido residualmente 
na Europa cristã na Idade Média, o seu estudo só registou um impulso deci-
sivo no Renascimento929. Embora numa dimensão inferior ao latim, para lá do 

928 Funcionário menor do Império Romano, Herodiano escreveu esta história do Império que abarca o crucial 
período dos anos de 180 a 238, com a particularidade de ter sido testemunha de muitos dos acontecimentos 
que narra. Não localizámos qualquer edição deste autor na BNP.

929 Entre uma imensa bibliografia, R. R. Bolgar, op. cit.; L. D. Reynolds e N. G. Wilson, D’Homère à Érasme. La 
transmission des classiques grecs et latins, Paris, 1986.
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«núcleo duro» dos helenistas, o estudo do grego foi-se alargando nos círculos 
cultos a partir do Quattrocento o que, embora numa escala reduzida, também 
aconteceu em Portugal. Há até casos menos conhecidos, para lá dos helenistas 
de primeira linha, como Aires Barbosa, Henrique Caiado, ou figuras dos círculos 
cultos mais próximos das cortes régia e brigantina, como o humanista António 
Luís (†1565), ao qual, pela sua erudição e conhecimentos da língua, chama-
vam o Grego930, bem como algumas damas da corte régia e da Casa da Infanta  
D. Maria, que sugerem uma dinâmica a ter em conta. 

Em 1555 Anrique Aires Vitória, de quem nada mais se sabe a não ser que era 
natural do Porto, dava à estampa, naquela que parece ser já uma 2.ª edição, um 
livro considerado como a primeira tradução931 de uma obra de teatro publicada 
em Portugal, traduzida do grego, que segue de perto o texto castelhano em prosa 
de Hernán Pérez de Oliva, publicado em 1528932. Trata-se da obra Electra do 
dramaturgo grego Sófocles (†c. 405 a.C.), publicada com o título de Tragedia 
da vingança que foy feita sobre a morte del rey Agamenon. Agora nouamente tirada 
de grego em lingoagem, dedicada a D. Violante de Távora, mãe de D. António 
de Ataíde, conde de Castanheira933. Não deixa de ser significativo constatar 
que, muito provavelmente, a obra de Sófocles em questão existia na livraria de  
D. Teodósio, entre os livros em grego.

Nos seus anos de aprendizagem, o futuro D. João III adquiriu os rudimentos 
da língua grega com o seu mestre Luís Teixeira, o que constituiu na época uma 
importante inovação. O príncipe herdeiro prosseguiu depois o estudo deste 
idioma com João Menelau, grego de nação, físico e cirurgião de D. Manuel, que 
na sua condição de astrólogo acompanhou Pedro Álvares Cabral na expedição 
que descobriu o Brasil934. 

O lugar destes livros na livraria do duque D. Teodósio, que além do latim 
aprendera grego, reflecte a importância conferida pelo Humanismo renascen-
tista ao conhecimento em primeira mão de obras da cultura grega, patente no 

930 José V. de Pina Martins, «António Luís…», cit., p. 489.
931 «[…] uma leitura atenta facilmente verificará que […] não é uma tradução literal» mas «uma espécie de 

paráfrase do texto do tragediógrafo grego». José Pedro Serra, texto introdutório de edição da Tragédia da 
vingança que foi feita sobre a morte del rei Agaménom (Tragédia de Orestes), edição e notas de José Camões, 
Lisboa, 2011, p. 13.

932 Hernán Perez de Oliva, La venganza de Agamenóm, adaptação castelhana da Electra de Sófocles. José Camões, 
«Nota Introdutória», ibidem, p. 7, e p. 11, que reproduz no final do volume o texto castelhano.

933 Tragedia da vingança que foy feita sobre a morte del rey Agamenon agora nouamente tirada de grego em lingoagem; 
trouada por Anrrique Ayres Victoria. Cujo argumento he de Sophocles poeta grego. Agora segûda vez impressa & 
emendada & anhadida pelo mesmo Autor, Lisboa, Germão Galharde, 1555. Consultado também em: <http://
www.cet-e-quinhentos.com/obras>. Obra raríssima, de que não se conhece a edição de 1536 aludida no texto. 
Conhece-se um único exemplar da edição de 1555, em Harvard (Houghton Library, cota PC5.Ay747.555tb); 
não é referenciada por Barbosa Machado e dela só Anselmo, n.º 655, e Inocêncio, DBP, III, pp. 179-82 dão 
notícia. Há cópia ms. na BACL, cod. 1470. 

934 Francisco de Sousa Viterbo, «Occorrencias da vida judaica», AHP, II, 1904, p. 175.
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impulso inovador da tipografia humanista em caracteres gregos em Itália, com 
destaque para o pioneiro e extraordinário trabalho do grande impressor huma-
nista Aldo Manuzio (†1515). Aldo Manuzio é considerado o maior e mais céle-
bre dos impressores humanistas, e o primeiro editor no sentido moderno do 
termo. Antigo professor, latinista e helenista, consagrou-se à edição de textos 
clássicos, nomeadamente de autores gregos no original. Instalou a sua tipogra-
fia em Veneza, onde deu à estampa 150 obras entre 1494 e 1515, consideradas 
obras-primas da tipografia humanista935. 

A presença de livros em língua grega na biblioteca ducal traduz igualmente 
como o reflexo dessa redescoberta chegava aos círculos cultos em Portugal, em 
particular às cortes régia e brigantina. Tal como sucede com o latim e o hebraico, 
há um número muito importante de obras de autores gregos de vários ramos do 
saber, em tradução quer para latim quer para vulgar noutras secções da livraria, 
anteriormente evocados, com destaque para Aristóteles. 

Impõe-se também uma referência à cultura árabe medieval. Recorramos ao 
juízo do flamengo Nicolau Clenardo. Como humanista e profundo conhecedor 
da língua e da cultura gregas, Clenardo não ignorava a que ponto o domínio da 
língua árabe, que também conhecia, era necessário à restituição de muitas obras 
do legado helénico. Como escrevia ao humanista e jurisconsulto Joaquim Polites 
em 1537, durante a sua estadia em Portugal, a propósito dos Aforismos de Galeno 
(†c. 217), médico e filósofo romano de origem grega: «convém que não ignores 
que não há quase nada nas disciplinas sérias, que os árabes não tenham tradu-
zido, e traduzido tão bem, que não tenho dúvidas sobre se poderem restituir 
muitas passagens nos monumentos gregos mutilados, com o auxílio das versões 
arábigas»936. Depois de sair de Portugal, Clenardo demorou-se em Granada – 
onde acabou por morrer – e esteve em Fez, procurando aprofundar por vários 
meios os seus conhecimentos de árabe, por razões culturais mas sobretudo de 
proselitismo religioso, como dava circunstanciadamente conta, em carta datada 
de 12 de Julho de 1539, ao seu antigo mestre Látomo937. E acalentou a ideia 

935 Verena von der Heyden-Rynsch, Aldo Manuzio, le Michel-Ange du livre. L’art de l’imprimerie à Venise, Paris, 
2014.

936 Carta de Clenardo a Polites, datada de Évora, 8 Julho de 1537, traduzida e publicada por Manuel Gonçalves 
Cerejeira, op. cit., I, p. 298.

937 Ibidem, pp. 315-321, sendo que parte da carta é publicada apenas em resumo. Por ela sabemos que um dos 
seus objectivos era encontrar «certo árabe, que eu ouvia dizer se achava em ferros em Saragoça», e armado 
de um códice arábico, foi ao mercado dos cativos para encontrar quem lho pudesse ler; encontrou um, a quem 
pagou, mas o escravo foi entretanto remido e partiu, dando-lhe o nome de um outro mouro muito douto 
em Almeria. Clenardo chegou mesmo a comprar vários mestres (escravos) mouros letrados, para com eles 
aprofundar os conhecimentos da língua, e contou em Granada com a protecção do marquês de Mondejar. 
Procurou, por vários meios, nomeadamente pedindo a intercessão do cardeal de Burgos junto do imperador, 
ter acesso a livros árabes proibidos pela Inquisição. Em 1540, encontrava-se em Marrocos, na cidade de Fez, 
mas foi em Granada que acabou por morrer, antes de voltar a África, como pretendia.
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de que D. João III ordenasse a fundação em Coimbra de uma cadeira de língua 
árabe938, bem como outra de hebraico939.

Refiram-se agora alguns dos autores presentes nesta secção, e respectivas 
obras, transliteradas em latim no inventário: duas entradas relativas a Platão, uma 
delas as obras completas com comentários940, dois exemplares das Institutiones 
grecae, que poderão corresponder precisamente à obra de Nicolau Clenardo941, 
as Epistolae grecae et latinae, recolha de uma pequena parte da volumosa corres-
pondência do humanista francês Guillaume Budé942, autor presente com outras 
obras na livraria, um dicionário greco-latino muito provavelmente também de 
sua autoria943, as comédias de Aristófanes (†c. 385 a.C.)944, uma edição bilingue 
grega/latina do geógrafo e historiador grego Políbio (†120 a.C.)945, duas entra-
das relativas a Sófocles, que atrás referimos946, Plutarco e as Vitae, também em 
edição latina na livraria947, Esopo (†560 a.C)., junto com outros autores948, a 
Ilíada e a Odisseia de Homero949, Eurípides (†406 a.C.) (n.º 4130), Luciano de 
Samosata (†c. 181) (n.º 4131).

Quanto às obras de matriz cristã, destaquemos o Novo testamento950, os Padres 
da igreja S. Gregório Nazianzeno951, S. João Crisóstomo, com duas entradas952, e 

938 Carta de Nicolau Clenardo a João Petit, de Fez, de 4 de Dezembro de 1540, ibidem, pp. 325-328.
939 Manuel Augusto Rodrigues, «Nicolau Clenardo hebraísta», Humanitas, 33-34, 2003, pp. 50-51.
940 N.º 4111, junto com uma obra de Plutarco em latim, e n.º 4134, descrito como «Obras de Platão», em 

«tabuas grande», esta última avaliada em 1 400 rs.
941 N.os 4112 e 4121. Mas também a vários outros autores possíveis, como a muito difundida gramática grega de 

Urbano Bolzanio (†1524), colaborador de Aldo Manuzio em Veneza. Ambos estão representados na BNP, 
com edições in 4.º, como as descritas no inventário: Bolziano: Basileia, 1530, dois exemplares, cotas: L. 23 V. 
e L. 4732 V.; e Clenardo: Lovaina, 1537, L. 9 V.; Paris, 1546, L. 23 A.; Lyon, 1554, L. 91 A.

942 N.º 4113, descrito como «Budei epistolae grecae et Latinae».
943 N.º 4114, descrito como «Lexicon grecum et Latinum». Trata-se certamente do Lexicon graeco-latinum, seu 

thesaurus linguae grecae…, Ed. princeps 1530, Basileia 1532 e 1537 e Genebra 1554 e 1562. A BNP tem um 
exemplar da edição de 1554. Há, no entanto, uma obra publicada c. 1480, de Giovanni Castroni, exactamente 
com o mesmo título.

944 N.º 4115, descrito como «Aristhofanis comidiae». Considerado o mais representativo autor da comédia 
antiga. Escreveu c. 40 peças, das quais apenas 11 chegaram até nós. Existe um número assinalável de edições 
das nove comédias na BNP, por ex. Florença, 1515, RES.3532 P.;1525, in 4.º, cota RES.1252 V.; Basileia, 
Froben, 1547, cota L. 175 A.

945 N.º 4117, descrito como «Polibeus grave [sic] et latin», em «8.º folha de pasta dourada», avaliado em 100 rs.
946 N.º 4122, descrito como «Sophocles tragedia», e n.º 4129, descrito como «Sophocles omni comentaris».
947 N.º 4120. A edição latina consta do n.º 4269.
948 N.º 4123, descrito como «As isopus cum allis Autoribus».
949 N.º 4127, descrito como «Obras de Homero».
950 N.º 4116, descrito como «Novi Testamenti omnia», impresso, in 8.º de «pasta dourada», avaliado em 160 rs.
951 N.º 4118. S. Gregório Nazianzeno (†389), padre e doutor da Igreja, com S. Gregório de Nissa e S. Basílio 

Magno são conhecidos como Padres Capadócios. Sem título da obra, avaliada em 360 rs.
952 N.º 4119. S. João Crisóstomo (†407), teólogo, bispo e doutor da Igreja. A obra na livraria era a versão grega de 

Divi Chrisostomi in Pauli Epistolas, em dois volumes, avaliada em 2 600 rs. N.º 4133, descrito como «Opuscula 
Divi chrisostimi», avaliada em 40 rs.

V. p. 362 (19)
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ainda Theodoriti Cyrensis, também com duas entradas953, S. Basílio Magno954, 
todos eles representados também na secção de Teologia, em língua latina.

8.2. Hebraico

De registar, igualmente, a presença na livraria brigantina de cerca de três dezenas 
de livros em língua hebraica (n.os 4135-4161). D. Teodósio também aprendera 
o hebraico com Diogo Sigeu, consumando assim o ideal humanista do trilin-
guismo ou trifarismo linguístico, teorizado no Quattrocento por humanistas 
como Pico della Mirandola ou Gianozzo Manetti no âmbito de uma generosa e 
vital concepção de abertura a todos os saberes, marca distintiva dos primórdios 
do Humanismo italiano. E essa aspiração trilingue, marcada pelo duplo desígnio 
dos saberes humanista e teológico, era também patente nos círculos cultos do 
Portugal de Quinhentos, como fomos sublinhando, mas também na actividade 
pedagógica de mestres mais ou menos anónimos, como se vê, por exemplo, na 
pequena livraria de Bartolomeu de paralles (1556), «mestre gramatjico» da Vila 
da Praia, nos Açores, que referimos anteriormente. O inventário dos seus livros 
incluía artes e gramáticas da língua latina (Donato, Despautério), mas também 
um «alfaberto [sic] greguo», a «arte gregua» de Nicolau Clenardo, um dicioná-
rio de grego, cadernos de grego e latim, um «bazyllyo manho [S. Basílio Magno] 
greguo» as «fabullas deyxopo» e umas «Horas de nossa senhora» ambas em 
latim e grego, bem como uma «arte hebreya»955.

Tal como acontece com os livros em grego, as obras desta secção da livraria 
encontram-se descritas em caracteres latinos, o que significa que ou o autor do 
inventário, ou alguém por ele, traduziu os respectivos títulos do hebraico para 
figurarem no inventário em português. O seu número ascende a 27 entradas, 
embora o inventário assinale que algumas entradas são em «caracteres arábi-
gos».

Como sucede com o latim e o grego, há obras relativas à cultura e à his-
tória hebraicas noutras secções, e portanto noutras línguas, nomeadamente na 
Medicina. Quanto aos conteúdos desta secção, tal como fizemos relativamente 
ao grego, destacamos algumas das obras presentes, muitas das quais não foi 
possível identificar, dadas as insuficiências da descrição. Em todo o caso, é pos-

953 N.º 4126. Theodoriti Cyrensis (†457), bispo, teólogo e exegeta bíblico, descrito como «Theodoreti episcopi 
de providentia sermones», avaliado em 100 rs. N.º 4132, descrito como «Theodoreti episcopi libri», e ava-
liado em 300 rs. Outras obras do mesmo autor nos n.os 3730 e 4070.

954 N.º 4128. S. Basílio Magno (†379), bispo de Cesareia, descrito como «Divi Basili Magni opera». Trata-se dos 
seus Opera omnia, avaliados em 500 rs. BNP: Omnis D. Basilii Magni […] Opera, Basileia, 1540, R. 89 V., Divi 
Basili Magni opera graeca que ad nos extant omnia, Basileia, 1551, R. 87 V., havendo ainda outras edições das 
obras de S. Basílio. 

955 Ruth Dias Gregório, op. cit., quadros I e II.

V. p. 361 (18)
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sível discernir as respectivas dominantes: para além de um número reduzido de 
obras de teor religioso e algumas de Filosofia, o que sobreleva são, sem dúvida, 
as obras de Medicina; num outro plano, constatamos a supremacia dos livros 
manuscritos sobre os impressos. 

Assim, no âmbito religioso, encontramos uma Bíblia manuscrita e um livro 
de cânticos segundo o rito hebraico. Encontramos também uma obra de teor 
gramatical, impressa, os Rudimenta hebraica, sem nome de autor, mas que poderá 
corresponder à gramática hebraica de Reuchlin, De rudimenticis hebraicis, a pri-
meira da autoria de um autor cristão, publicada em 1506. Inclinamo-nos para 
que a entrada n.º 4160 possa corresponder, por seu turno, à obra lexicográfica de 
Sanctes Pagnino, o Thesaurus linguae sanctae (Lyon, 1529), conhecido e usado 
também em Portugal956.

Na Filosofia, categoria que na época incluía a chamada «Filosofia natural», 
destacamos a presença de Aristóteles, através da Ética, da Metafísica e do De 
coeli e ainda outras obras que não identificámos. Há uma entrada que corres-
ponde talvez à famosa Crónica do mouro Razis, e, como dissemos, regista-se uma 
supremacia indiscutível de obras de Medicina, com destaque para autores como 
Hipócrates, Galeno e Avicena. Veja-se abaixo o quadro integral das obras na sec-
ção de Livros em hebraico, com a respectiva descrição no inventário.

Quadro 11 – LIVROS DA SECÇÃO LIVROS EM HEBRAICO 

(n.os 4135-4161)

n.º de 
ordem descrição do inventário

4135 Cantica hebreorum ritu de quarto de Letra de mão em pasta foi aualiado em 
tresemtos reais por ser escrito em purgaminho

4136 Biblia em hebraico de folha em taboas de purgaminho escrito foi aualiado em 
mil e dusemtos reais

4137 Christiana lingua prima elementa Gasparo Craphto autore de quarto em pasta 
em arabigo foi aualiado em tresemtos reais

4138 Tercius liber auicenae de folha de pasta em arabigo foi aualiado em quinhentos 
reais

4139 Canticos do mestre Diogo Scobo sobre toda cirugia de quarto em pasta em 
Arabigo foi aualiado em dusemtos reais

4140 Todo o comtinente de Razis ao qual elle pos nome Almancor de quarto de letra 
de mão em pasta escrito em pergaminho foi aualiado em tresemtos reais

4141 Ioam de Samto mando com agaloque de Galeno de quarto de pasta de letras de 
mão foi aualiado em dusemtos e simcoenta reais diguo que he de folha

956 Manuel Augusto Rodrigues, op. cit., pp. 51-52.

[continua]
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n.º de 
ordem descrição do inventário

4142 Aphorismata hipocratis et flores Galeni de quarto em pasta de letra de mão foi 
aualiado em dusemtos reais

4143 Liuro de Medecina de folha em taboas de letra de mão foi aualiado em dusemtos 
reais

4144 Rudimenta hebraica de folha em purgaminho foi aualiado em tresemtos reais

4145 Giraldo de sollo super nono rosis de folha de taboas de letra de mão foi aualiado 
em dusemtos reais

4146 Glosa prima a Vicena edita adocte habreo amdalo de quarto em pasta de letra 
de mão em arabigo foi aualiado em cemto e sincoemta reais

4147 Liber Isach Israelita de febribus de folha em pasta de letra de mão foi aualiado 
em tresemtos reais

4148 Caeli et mundi aristotilis cum libro de animae et methauris de quarto em pasta 
de letra de mão foi aualiado em cemto e sincoenta reais

4149 Gentilis un quartum Auicenae de quarto em pasta de letra de mão foi aualiado 
em tresemtos reais

4150 Logica et Philozofia natural metafisica da trasladação de Ioquir de quarto em 
pasta de letra de mão foi aualiado em tresemtos reais em pergaminho

4151 Ars perfecta de comseruatione salutis de folha em pasta de letra de mão foi 
aualiado em cem reais

4152 Compendio que fala nos elementos e cousas compostas da hes. de quarto em 
pasta de letra de mão foi aualiado em sincoenta reais

4153 Compendio sobre toda a Philozofia de quarto em pasta de letra de mão foi 
aualiado em tresemtos reais

4154 Metaphisica Aristotelis cum comento abetualis de folha em pasta de letra de 
mão foi aualiado em quatrocentos reais

4155 Athica e Aristotolis cum scholijs de quarto em pasta de letra de mão foi aualiado 
em dusemtos reais

4156 A logica de habohamal com philozophia natural e methafisica de quarto em 
pasta de letra de mão foi aualiado em dusemtos reais

4157 Compendium acucenrois de quarto em pasta de letra de mão foi aualiado em 
tresemtos reais

4158 Orarium hebraicum de outauo de pasta foi aualiado em dusemtos reais

4159 Glosa logica et methafizica algazase oppellata habuamaz cum breuibus seholijs 
super primum Auicenae de quarto em pasta de letra de mão foi aualiado em 
dusemtos e sincoenta reais

4160 Tepicon[Thesaurus?] Lingua sancta de folha em taboas foi aualiado em mil e 
quatrocemtos reais

4161 Sinonima ampli doctoris moderni quas aiunt exoperibus Galeno exercipse de 
folha de taboas de letra de mão foi aualiado em dusemtos reais

[continuação]
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Embora não esteja representado nesta secção, teremos de referir Flávio 
Josefo (†c. 100/3 d.C.), escritor e historiador judeu e polemista judaico-ro-
mano, que conta com seis entradas no conjunto da livraria, testemunhando o 
apreço por este historiador no mundo cristão: os Opera957 e a muito difundida 
edição conjunta De antiquitatibus ac de bello Judaico958. Há ainda um exemplar do 
De bello Judaico, provavelmente junto com o De antiquitatibus em castelhano959, 
uma edição italiana960, e uma entrada descrita como «Josepho das antiguidades 
judaicas», em cópia manuscrita, com a indicação «não se avaliou por estar no 
rol dos livros defesos»961. Descrita como «Josepho das antiguidades judaicas», 
ao contrário das entradas em que as edições castelhana e italiana são identifi-
cadas pelo título latino, ficamos na dúvida se a cópia manuscrita não seria uma 
versão em língua portuguesa. Não deixa de ser curioso constatar que, das seis 
entradas, apenas a versão manuscrita é assinalada como sendo obra proibida. 

Tal como acontece com Flávio Josefo, há ainda outras obras relacionadas 
com a cultura judaica noutras secções da livraria ducal. Esta presença da língua e 
da cultura hebraicas prende-se não só com a importância intelectual e científica 
da cultura judaica em saberes como a Medicina e a Astrologia, como também 
com o recorte civilizacional da Península Ibérica e a presença multissecular de 
judeus e muçulmanos, cuja cultura e realizações faziam parte do património ibé-
rico, apesar das limitações ideológicas e da censura, já actuante ainda em plena 
época do livro manuscrito. 

Por outro lado, teremos também de sublinhar que a comunidade judaica 
pudera corresponder, quer em termos financeiros quer técnicos – papel, carac-
teres móveis, técnica de grafismo, mão-de-obra minimamente especializada – às 

957 N.º 3718, na secção de Teologia, e n.º 4370 na de Historiadores em latim. Dos Opera de Flavio Josefo há na 
BNP edição em grego de Basileia, Froben, 1544, R. 37 V.; do tomo II, H.G. 19942 P.; e dois exemplares da 
edição de Basileia de 1567, portanto já fora da nossa cronologia.

958 N.º 4337 na secção de Historiadores em latim, juntando as suas duas principais obras. A 1.ª edição latina, de 
1470, intitula-se Josephus de antiquitatibus ac de bello Judaico, e inclui as suas duas principais obras. Entre outros, 
existem na BNP exemplares da edição latina, uma incunabular, de Veneza, 1499, cota INC. 1081; com tradu-
ção de Rufinus Aquileiensis (†410), uma edição de Veneza, Gregorius de Gregoris, 1510, cotas RES. 135 A.  
e RES. 9331 A.; uma edição latina, comentada, Paris, 1519, cota RES. 1412 V.

959 N.º 4931. Apesar de descrito no inventário como «Josepho de bello Judaico» está entre os Historiadores em 
linguagem. Assim sendo, deveria ser uma edição castelhana. A edição princeps em castelhano, De la guerra 
judaica, com tradução de Alonso de Palencia, é de Sevilha, 1492 – BPE Inc 570; BNP INC. 174.

960 N.º 4658. Apesar de descrito como «Jozepho de bello Judaico», o inventário assinala expressamente ser uma 
edição «em italiano». O título em italiano é Della guerra giudaica. Existe um exemplar da edição de Veneza, 
Piero Ravano, 1535, na BNP, RES. 6337 P., com título diferente. Foi há pouco publicada, pela primeira vez, 
uma tradução portuguesa integral do De bello Judaico: Flávio Josefo, A guerra dos judeus. História da guerra 
entre judeus e romanos, apresentação de Moisés Espírito Santo, 2.ª edição, Lisboa, 2013.

961 A edição castelhana de De las antiguedades iudaycas de 1554 existe em vários exemplares na BNP:  
H.G. 3523 A., RES. 957 V., RES. 1008 A., RES. 4215 V. A cópia manuscrita encontra-se no n.º 4941, na secção 
dos Historiadores em linguagem.
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exigências da nova arte, e assim lançar a tipografia em caracteres hebraicos962. As 
obras da arte tipográfica hebraica vieram à luz no contexto das comunidades não 
só mais numerosas como mais prósperas no Reino – Lisboa, Leiria, Faro – que 
financiaram as impressões963.

Aliás, tanto quanto é sabido documentalmente, a tipografia em Portugal sur-
giu através dos prelos judaicos, com a publicação, em 1487, do Pentateuco, em 
Faro, por Samuel Gacon, obra que, porventura na edição impressa, se encontrava 
na livraria de D. Teodósio, não entre os livros em hebraico, mas na secção de 
Teologia964, e de que hoje se conhece apenas um exemplar, na British Library.  
Os últimos incunábulos judaicos impressos em Portugal foram o Caminho da 
vida, em 1495, e o Almanach perpetuum celestius motuus, de Abraão Zacuto, desta-
cada figura da corte manuelina, em 1496, ambos em Leiria, por Abraão d’Ortas, 
pouco antes da proibição da tipografia judaica, em 1497. Entre 1487 e 1496, um 
número assinalável de obras em língua hebraica foram impressas em Portugal, 
testemunhando a dinâmica cultural da comunidade judaica, engrossada depois 
da expulsão, em 1492, pelos Reis Católicos. Não é excessivo afirmar, como fez 
Maria José Ferro Tavares, que após a expulsão dos judeus castelhanos em 1492, 
«[...] nos últimos anos de Quatrocentos, Portugal tornou-se o centro da cultura 
dos judeus na Península»965.

Em contra-ciclo com a repressão que se abateu sobre a comunidade judaica 
na Península Ibérica, a irradiação erudita das línguas grega e hebraica entre 
nós, já patente em figuras como, entre várias outras, Aires Barbosa, André de 
Resende ou António Luís, aprofundou-se, de forma significativa, com a estadia 
em Portugal de Nicolau Clenardo (†1542), reconhecido mestre de grego e de 
hebraico. Clenardo veio para Portugal, chamado por D. João III por indicação 
do humanista André de Resende, para exercer as funções de professor de latim 
do infante D. Henrique (†1580), futuro cardeal, a quem, juntamente com Jorge 
Coelho, Clenardo ministrou também aulas de hebraico966. Autor de uma gra-

962 Manuel Cadafaz de Matos, «Três momentos para o estudo dos primórdios da imprensa bíblica (judaica 
e cristã) em Portugal. O período de 1487-1495», Revista Lusófona de Ciências da Religião, VI – A Bíblia e 
as suas edições em língua portuguesa. 200.º aniversário da primeira edição bíblica em português da Sociedade 
Bíblica/1809-2009, Lisboa, 2010, pp. 147-148.

963 Artur Anselmo, «Os primeiros impressores que trabalharam em Portugal», RBN, s. 2, 2 (2), 1987, p. 11.
964 N.º 4089, descrito como «Pentateuchus moyse de outauo de pasta foi aualiado em sincoenta reis». O único 

exemplar conhecido encontra-se na British Library, e foi objecto de edição fac-similada, com introdução de 
Manuel Cadafaz de Matos, publicada em Faro, em edição promovida pelo Governo Civil, em 1991.

965 Maria José Ferro Tavares, Os judeus na época dos Descobrimentos, s.l., 1995, p. 39.
966 Segundo Clenardo refere em carta enviada em Janeiro de 1537?-8? a André de Resende, v. Manuel Gonçalves 

Cerejeira, O Renascimento em Portugal, cit., I, pp. 293-294, nota 2. 
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mática hebraica de assinalável difusão967, de uma gramática grega968 e de uma 
outra latina, publicada em Braga969, onde também residiu e chegou a leccionar a 
língua latina a mais de 200 estudantes, Clenardo residiu em Portugal entre 1533 
e 1538, acompanhando a corte régia na sua longa estadia na cidade de Évora na 
década de 30, e participando activamente na vida cultural portuguesa970. 

8.3. Línguas vulgares. O caso particular do castelhano

Das línguas vernáculas estão representadas o português, o castelhano, o ita-
liano, o francês e, de forma residual o alemão, cuja importância relativa na 
livraria de D. Teodósio fomos anteriormente sublinhando. Pela dimensão que 
reveste, não apenas linguística mas social, ideológica e cultural, impõe-se uma 
análise mais detalhada da presença do castelhano, em contexto histórico-cul-
tural peninsular971. 

A presença maciça de obras das mais diversas matérias em língua castelhana 
na livraria de D. Teodósio não deve surpreender, por um conjunto de motivos. 
O lugar do castelhano na corte e na generalidade dos círculos letrados e erudi-
tos constitui um dos sinais mais evidentes da proximidade política e cultural 
entre os dois reinos peninsulares no século xvi, culminando um processo que 
tinha antecedentes e protagonistas, alguns deles notáveis – pensemos nas rela-
ções culturais na primeira metade do século xv entre a corte dos príncipes de 
Avis e a corte castelhana972, pensemos ainda na figura do condestável D. Pedro 
de Portugal, que governou a Catalunha entre 1464 e 1466, e cujos interesses 

967 Meditationes Graecanicae in artem Grammaticem, 1531. A BNP possui abundante registo de várias edições 
quinhentistas desta obra, e Tabula in Grammaticen Hebraeam autore Nicolao Clenardo publicada em Paris,  
C. Wechelus, 1534. A BNP possui um exemplar da edição de Lovaina de 1525, três exemplares da edição de 
Paris de 1540, L. 1082 P., L. 10831 P., RES. 5614 P., e várias outras edições quinhentistas.

968 Institutiones linguae Grecae, de que existem várias edições quinhentistas na BNP.
969 Institutiones Grammaticæ Latinæ, Braga, Pedro da Rocha, 1538. BNP, D.S. XVI-12, Purl 14899; reed. Coimbra, 

João da Barreira, 1546. Luís de Matos afirmava, em 1976, ser obra raríssima, de que só se conhecia um exem-
plar, v. «Ebora Humanistica», cit., pp. 5-21.

970 Manuel Gonçalves Cerejeira, O Renascimento em Portugal, já citado.
971 A análise de Maria Valentina C. A. Sul Mendes a partir dos catálogos da BNP, BACL, Biblioteca Central da 

Marinha, BPE, BGUC e o levantamento de António Ibot para a BPNM, regista um total de mais de 3 600 
obras em edições quinhentistas em língua castelhana para o século xvi, v. Maria Valentina C. A. Sul Mendes, 
«O livro quinhentista espanhol em bibliotecas portuguesas», cit., pp. 227 e ss.

972 Joseph Piel, «Prefácio» a D. Duarte, Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela, fac-símile da ed. crítica de 
1944, Lisboa, 1986, pp. VII-XVII, e «Introdução» ao Livro dos ofícios de Marco Tullio Ciceram; o qual tornou 
em linguagem o ifante D. Pedro, ed. crítica segundo o ms. de Madrid, com anotações e glossário, Coimbra, 1948, 
pp. V-XL; Abdón M. Salazar, «El impacto humanístico de las misiones diplomáticas de Alonso de Cartagena 
en la corte de Portugal entre medievo y Renacimiento (1421-1431)», in Medieval Hispanic studies presented to 
Rita Hamilton, ed. A. D. Deyermond, Londres, 1976, pp. 215-26; sobre as orientações da cultura e o papel da 
corte no século xv em Portugal, v. José Adriano de Freitas Carvalho, «Princes, armes, lettres», e João Gouveia 
Monteiro, «Orientações da cultura da corte», já citados.
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culturais e produção literária exprimem também essa articulação973. O Catalogo 
razonado biográfico y bibliográfico de los autores portugueses que escribieron en 
castellano, publicado por Domingo García Peres em Madrid, em 1890, permite 
avaliar a importância que o bilinguismo – e as inerentes consequências cultu-
rais – teve no Portugal de Quinhentos, para lá das figuras de Gil Vicente, autor 
de numerosa produção que o faz enfileirar na plêiade dos grandes autores de 
língua castelhana974, Francisco de Sá de Miranda975, Luís de Camões ou, já no  
século xvii, Francisco Manuel de Melo. 

O Cancioneiro geral de Garcia de Resende, publicado em 1516 mas inte-
grando composições que remontam ao reinado de D. Afonso V (†1481) ilus-
tra, além da inspiração directa no Cancionero general de Hernando del Castillo 
(1511), essa presença do idioma castelhano na cultura portuguesa da época, 
realidade patente não apenas na corte e nas elites, mas noutras camadas sociais, 
nomeadamente urbanas. Como já observou Pilar Vásquez Cuesta, cerca de 1/7 

das composições que o integram são escritas em castelhano, o que reflecte o 
ascendente da língua mas também dos modelos estéticos e literários de grandes 
autores castelhanos sobre poetas como Duarte de Brito, o conde de Vimioso, 
Gil Vicente ou Garcia de Resende, muito próximos dos ambientes cortesãos976. 
A recepção da literatura do reino vizinho foi um dos estímulos à criação literária 
dos escritores portugueses e o castelhano tornou-se uma das línguas de expres-
são da literatura portuguesa ao longo de três séculos977. 

Num outro plano, havia também a consciência, que se tornaria particular-
mente aguda nos séculos xvii e xviii, da maior audiência e possibilidade de 
difusão, sobretudo europeia, da língua castelhana sobre a portuguesa. O livrinho 
Tractado de como san Francisco busco y hallo a su muy q[eu]rida Señora la Sancta 
Pobreza, cuja edição, em 1529, foi patrocinada pelo duque D. Jaime, incluía essa 
percepção no próprio rosto da obra: «mandado transladar de latin en lingoaje & 
emprimir por el duque de Bragança & de Guimarães, etc, Dõ James: por gloria 

973 Luís Adão da Fonseca, O condestável D. Pedro de Portugal, Porto, 1982, p. 9, onde se sublinha o carácter pio-
neiro do Condestável no uso literário do castelhano por autor português, e pp. 295 e ss. 

974 Historia y critica de la literatura española, dirigida por Francisco Rico, II – Siglos de Oro: Renacimiento, coord. 
por Francisco López Estrada, Barcelona, 1980, onde Gil Vicente, considerado «el mayor dramaturgo de la 
Europa de su tiempo» (p. 543), figura com destaque no capítulo dedicado ao teatro anterior a Lope de Vega, 
em artigos da autoria de Luciana Stegagno Picchio e Stephen Reckert. As suas obras dramáticas em língua 
castelhana ocupam o volume 156 da colecção Clásicos Castellanos da Espasa-Calpe. 

975 Das 189 composições poéticas que integram a edição crítica de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, 115 são 
em português e 75 em castelhano. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, reprodução fac-similada da edição de 
1885, Lisboa, 1989, p. CXXVIII.

976 Pilar Vásquez Cuesta, A língua e a cultura portuguesas no tempo dos Filipes, Lisboa, 1988, p. 44.
977 Ivo Castro, «Sur le bilinguisme littéraire castillan-portugais», in Arquivos do Centro Cultural Calouste 

Gulbenkian, XLIV, La littérature d’auteurs portugais en langue castillane, Lisboa-Paris, 2002, p. 12.
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y edificacion de los buenos religiosos de san Francisco y en lêgua castellana por 
aprouechar en toda España». 

No século xvi, a corte era bilingue, em virtude da sucessão de alianças 
matrimoniais. Num dos três Prólogos que antecedem a publicação, em 1544, do 
Libro primero del espejo del principe christiano, dedicado a D. João III e destinado 
à educação do príncipe herdeiro D. João (1537-1554), Francisco de Monçon, 
catedrático de Teologia na Universidade de Coimbra e capelão e pregador do 
monarca, afirmava que a opção linguística para a composição do seu tratado 
oscilara entre o castelhano, «para que todos comunmente los pudiessê ler», e 
o latim978. A realidade constituída pelo bilinguismo, designadamente no âmbito 
da cultura erudita e de corte, era de tal forma indiscutível no século xvi que a 
voz de António Ferreira (†1569) ecoava de modo singular e quase solitário na 
defesa intransigente do uso do idioma nacional. Em carta a Pero de Andrade 
Caminha, poeta de dotes apreciados na corte979, Ferreira recriminava-o pela uti-
lização do castelhano nas suas composições, apelando ao uso e à dignificação da 
língua portuguesa: «Floreça, fale, cante, ouça-se, e viva | A Portuguesa língua, e 
já onde for | Senhora vá de si soberba, e altiva. | Se té qui esteve baixa, e sem lou-
vor, | Culpa é dos que a mal exercitaram: | Esquecimento nosso, e desamor»980.

Até que ponto este desentendimento explícito entre os dois poetas exprimia 
sobretudo uma distância pessoal, intelectual ou cultural, não podemos afirmá-
-lo de forma positiva. Em todo o caso, a proximidade linguística entre os dois 
idiomas favorecia a importância da língua castelhana em Portugal. Pela boca do 
próprio Valdès, um dos interlocutores do Diálogo de la lengua, de sua autoria, ao 
discorrer sobre as línguas de Espanha, constata-se que «la portuguesa tiene más 
del castellano que ninguna de las otras, tanto que la principal diferencia que, a 
mi parecer, se halla entre las dos lenguas, es la pronunciación y la ortografia»981. 
E esta apreciação de Valdès fazia-se, como têm sublinhado filólogos e linguistas, 
numa época em que essa proximidade entre as duas línguas era ainda mais nítida 
do que nos dias de hoje982.

Tentando sistematizar as condições históricas e políticas que levaram a este 
ascendente no século xvi, Sousa Viterbo983 aponta um conjunto de razões que 

978 Francisco de Monçon, Libro primero del Espejo dl principe christiano, Lisboa, 1544, «Prologo II», fol. 5. Sobre 
Monçon e o Libro primero..., v. Ana Isabel Buescu, Imagens do príncipe, cit., pp.102-137.

979 Vanda Anastácio, «Réflexions autour des poésies en langue castillane de Pero de Andrade Caminha», in 
Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, XLIV, 2002, pp. 153-164.

980 António Ferreira, Poemas lusitanos (1598), II, Liv.1, carta 3, versos 3-8, Lisboa, 1939-40, p.48.
981 Juan de Valdès (†1545), Diálogo de la lengua (1.ª ed. 1753), col. Clásicos Castellanos, 86, edição, introdução 

e notas de José F. Montesinos, Madrid, 1969, p. 34. 
982 Ivo Castro, op. cit., pp. 17-18.
983 «A litteratura hespanhola em Portugal», in Historia e memorias da Academia das Sciencias de Lisboa, T. XII, 

Parte II, 5, Lisboa, 1915, pp.152-155. A «Introdução» fora já publicada por Sousa Viterbo em A civilisação 
portugueza e a civilisação hespanhola. Sua influencia mutua, Porto, 1892. 



8.  u m a l I V r a r I a mu lt I l I ngu e 229

radicam, em primeiro lugar, no contínuo estreitamento dos laços entre as duas 
cortes peninsulares, em virtude da política matrimonial dos monarcas portugue-
ses e castelhanos, no âmbito de uma estratégia de unificação dinástica das duas 
Coroas. D. Manuel casou três vezes, sempre com princesas espanholas – em 
1497 com D. Isabel, de quem enviuvou no ano seguinte, em 1500 com D. Maria, 
ambas filhas dos Reis Católicos e, em 1518, com D. Leonor, irmã de Carlos V, 
mais tarde rainha de França. O mesmo aconteceu com D. João III, que em 1525 
casou com D. Catarina, irmã mais nova de Carlos V. O príncipe D. João, filho 
de D. João III e pai de D. Sebastião, casaria, por seu turno, com D. Joana, filha 
do imperador. E com as rainhas espanholas vinham séquitos numerosos que 
traziam modas, maneiras, gostos e também a língua, cujo uso na corte régia se 
impôs de forma indiscutível, tornando-se habitual entre os cortesãos984.

A presença em Portugal de muitos membros de ordens religiosas, alguns dos 
quais alcançaram posições de destaque na hierarquia eclesiástica e na própria 
corte, como capelães, pregadores e confessores de muitos membros da família 
real, contribuiu também para intensificar a importância da influência castelhana. 
Invoquemos, pela sua exemplaridade, o caso de Julián de Alva que, vindo para 
Portugal no séquito da jovem D. Catarina em 1525, alcançou um estatuto de 
relevo na Igreja portuguesa, tendo sido o primeiro bispo da diocese de Portale-
gre, criada em 1549. Num plano mais geral, a presença espanhola tornar-se-ia de 
tal forma importante na sociedade portuguesa, mormente em cargos de desta-
que e de exposição pública, que as Cortes de 1562-63, primeiras do reinado de 
D. Sebastião (†1578?) propunham ao monarca «que se faça lei, que se não dê 
oficio de sua Casa a estrangeiros, nem prelazias» (Cap. 16)985. 

Mas a vitalidade do castelhano não se esgotava nos círculos do poder e da 
cultura letrada que tinham na corte o seu pólo irradiador, nem nos conteúdos de 
bibliotecas e livrarias, conventuais ou particulares, tornando-se patente noutros 
níveis da sociedade, e assumindo outras modalidades – como a circulação oral.  
A literatura de cordel e os romances, as canções e os provérbios castelhanos 
circulavam nas ruas de Lisboa, e a sua presença nas vivências do quotidiano 
reflecte-se na produção literária de autores como Gil Vicente, Chiado e António 
Prestes. Mas foi o teatro de rua o veículo mais importante para a difusão do 
castelhano junto das camadas populares, principalmente urbanas986.

984 Francisco de Sousa Viterbo, op. cit., p.153.
985 José da Silva Terra, «Espagnols au Portugal au temps de la reine D. Catarina. D. Julião de Alva (c. 1500- 

-1570)», Arquivos do Centro Cultural Português, IX, Paris, 1975, pp.  417-506; idem, «D. Julião de Alva  
(c. 1500-1570). Novos documentos», Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, XXXVII, Homenagem 
a Maria de Lurdes Belchior, Lisboa; Paris, 1998, pp. 155-184.

986 Pilar Vásquez Cuesta, op. cit., p. 51. 
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Também a Casa de Bragança se unia a Castela por diferentes laços. Na sua 
infância e juventude, no quadro da crise política no reinado de D. João II, com 
a execução do duque D. Fernando seu pai em 1483 e a queda em desgraça da 
Casa de Bragança987, D. Jaime, à época com apenas quatro anos de idade, viveu 
exilado em Castela durante 13 anos, recebendo esmerada educação humanista 
na corte de Isabel, a Católica, onde pontificavam os humanistas Lucio Marineo 
Siculo e Pedro de Anghiera. As obras deste último constavam, aliás da biblioteca 
ducal, na secção dos Historiadores em latim. Por outro lado, a primeira mulher 
de D. Jaime988, mãe de D. Teodósio e de D. Isabel, D. Leonor de Mendoza, era 
oriunda da grande Casa de Medina Sidonia, pelo que as referências culturais e 
devocionais que trouxe para Portugal eram de matriz castelhana, o mesmo acon-
tecendo com damas e oficiais da sua casa. 

Num outro plano, a partir de 1537, com o estabelecimento definitivo dos 
estudos universitários em Coimbra, para além da chamada de lentes portugue-
ses formados em Paris, Alcalá de Henares e Salamanca, muitos lentes espanhóis, 
alguns dos quais transitaram do Estudo de Lisboa, integraram o corpo docente 
da Universidade de Coimbra. Entre eles Alfonso de Prado, Luís de Alarcón e 
Francisco de Monçon (este último dos poucos lentes transferidos do Estudo 
de Lisboa, onde leccionava desde 1535989), todos eles mestres reputados em 
Alcalá, Juan Fernández, que ensinara Retórica em Salamanca e Alcalá, Rodrigo 
de Reynoso, João de Morgovejo, frei João de Pedraza, Juan Fernández, Mateus 
Aranda. Mas os dois maiores nomes, verdadeira «coroa de glória» de D. João III,  
foram o teólogo frei Martinho de Ledesma, dominicano de Alcalá, embora 
de formação salmantina e discípulo de Francisco de Vitória, e o canonista  
Martín Azpilcueta Navarro. 

Este último ensinara nas Universidades de Cahors e Toulouse, ocupando na 
década de 1530 em Salamanca as cátedras de Decreto e de Prima de Cânones.  
Só uma autorização especial de Carlos V, concedida em Agosto de 1538, permitiu 
a Azpilcueta Navarro ensinar em Coimbra por dois anos, tendo Salamanca pro-
testado com veemência contra a sua saída990. O doutor Navarro encontra-se, aliás, 
muito representado na livraria ducal, sobretudo na secção de Cânones. Desde a 
Idade Média, muitos estudantes portugueses demandavam a Universidade de 
Salamanca, com tudo o que este facto representava de interacção ideológica  
e cultural. E, por fim, num quadro que envolve a produção e a circulação do livro 

987 Luís Adão da Fonseca, D. João II, cit., pp. 59-80; João Paulo Oliveira e Costa, D. Manuel I. 1469-1521. Um 
príncipe do Renascimento, Lisboa, 2005, pp. 55-58.

988 Num casamento decidido e contratado por D. Manuel, que contou com grande resistência por parte de  
 D. Jaime, v. Maria Paula Anastácio Gonçalves, op. cit., pp. 63-92.

989 Francisco Leitão Ferreira, Noticias chronologicas da Universidade de Coimbra, 2.ª Parte, I, Coimbra, 1938, p. 29.
990 Ibidem, p. 184 e «Nota crítica» de Joaquim de Carvalho, pp. 602-604.
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impresso, torna-se conveniente, entre outras realidades: lembrar que existiam 
circuitos de compra de obras em castelhano, cujo dinamismo editorial era já 
marcante991 – embora longe do que se registava nos grandes centros impressores 
e editoriais da Alemanha, França e Itália992 – pelo que muitas delas acabavam por 
não ser traduzidas para português; sublinhar a forte presença de editores caste-
lhanos no Reino; e, finalmente, recordar que mais de 15% das edições conheci-
das impressas em Portugal no século xvi foram editadas em castelhano993. 

As relações com Castela eram portanto estreitas e intensas, também sob 
o ponto de vista cultural. O ascendente do castelhano evidenciava-se ainda 
na sua função de língua «intermediária»: muitas obras de além-Pirenéus, 
designadamente italianas, chegavam a Portugal através de edições castelhanas, o 
que se explica, para lá da proximidade entre as línguas, com sublinhava Juan de 
Valdès, e pela facilidade da leitura, pela dinâmica da tipografia em Espanha desde 
os Reis Católicos e pelo vigor da língua em prelos transpirenaicos994. É o caso 
dos Triumfos de Petrarcha em limgoagem, presentes entre os Livros profanos em 
romance da livraria ducal em tradução castelhana, ou do Caualeiro detreminado 
[sic], tradução castelhana da muito difundida obra do cronista borgonhês 
Olivier de La Marche (†1502), Le chevalier délibéré995. 

Muitos outros casos existiam, sendo o cultural e ideologicamente mais 
importante, no século xvi, o de Erasmo de Roterdão. O grande humanista, 
antes da ruptura ideológica e religiosa que havia de ocorrer, era conhecido e 
lido em Espanha, onde o seu ideário e os seus livros estiveram no centro de 
um importante movimento espiritual e religioso estudado por Marcel Bataillon. 
Recorde-se que a tradução para castelhano do Tratado o sermõ del Niño Jesus y 
en loor del estado de niñez (Sevilha, 1516) é a mais antiga para qualquer língua 
vulgar996. Em Portugal, na biblioteca particular de D. Catarina encontravam-se 
obras de Erasmo, algumas delas não em tradução castelhana mas em latim997. 

Os Colloquia, cuja primeira edição é de Basileia (1518), foram traduzidos 
para castelhano e publicados em Sevilha em 1529, ano em que, entre os livros 

991 Para uma panorâmica dos primórdios da imprensa em Espanha, Julián Martín Abad, Los primeiros tempos de 
la imprenta en España, cit., em particular pp. 45-114.

992 Luis Gil Fernández, Panorama social del Humanismo español, cit., pp. 417-458.
993 Ana Isabel Buescu, «Aspectos do bilinguismo português-castelhano na Época Moderna», Hispania. Revista 

Española de Historia, n.º temático, coord. Rafael Valladares, Jan.-Abril, LXIV/1, 216, 2004, pp. 13-38.
994 José García Oro, op. cit.
995 N.º 4897. Obra em que o cronista La Marche exalta a figura do duque Carlos, o Temerário: El caballero deter-

minado, traducido de lengua francesa en castellana por Hernando de Acuña, Antuérpia, 1554.
996 Edição fac-similada do único exemplar conhecido, descoberto em 1945, com introdução de Eugenio Asensio, 

Madrid, 1969. Recensão de José V. de Pina Martins, in Arquivos do Centro Cultural Português, II, Paris, 1970, 
pp. 675-680.

997 Francisco de Sousa Viterbo, «A livraria real…», cit., pp. 33-34. Artur Anselmo, «O pretenso erasmismo de 
Gil Vicente», in Estudos de História do Livro, Lisboa, 1997, pp. 72-73.



A NA I S A B E L BU E SCU |  A  L I V R A R I A R E NA SCE N T I STA D E D.  T EO D ÓS I O I ,  DU QU E D E B R AG A NÇ A232

entrados em Portugal, se sabe figurar esta edição de Erasmo, que D. Catarina man-
dara entregar a Rodrigo Sanches, mestre de Gramática da capela da rainha, para 
ensino dos moços da capela998. As obras de Erasmo circulavam, pois, em Portugal.

Interessado em apreender a irradiação erasmista em Portugal, Marcel 
Bataillon procurou inscrever as manifestações do ideário erasmiano em Portugal 
num âmbito peninsular. As únicas edições conhecidas de Erasmo em Portugal – 
uma em castelhano, três em latim e duas (da mesma obra) em latim e castelhano 
– ocorreram numa época em que por toda a Europa se adensava a crítica ao 
humanista cristão e às suas teses, que viria a conduzir à sua classificação, pela 
ortodoxia da Igreja, como «auctor damnatus» nos Índices expurgatórios, e que 
culminaria na proibição de toda a sua obra, no Índice romano de 1559999. 

A inexistência de edições portuguesas e o muito reduzido número de edi-
ções de obras de Erasmo condicionaram a apreciação do conhecimento das suas 
doutrinas em Portugal no século xvi. Ainda que fosse reduzida a expressão do 
erasmismo no nosso país – sobretudo se comparada com a realidade espanhola 
– , da raridade de obras de Erasmo impressas em Portugal não podia inferir-se o 
desconhecimento das ideias erasmistas, uma vez que as elites, para além do latim, 
conheciam o castelhano, no quadro de um bilinguismo efectivo. A importância 
em atender a esta particularidade da circulação da cultura escrita obrigou o pró-
prio Bataillon a rever a sua anterior apreciação sobre a expressão do erasmismo 
em Portugal, uma vez que partira da inexistência de edições portuguesas de 
Erasmo e não tivera em conta a circulação dos textos castelhanos entre nós1000.

Sabe-se hoje que a presença de obras de Erasmo no nosso país era apre-
ciável na época, apesar de todas as condicionantes. Com base em inventários 
que realizou, Moreira de Sá aponta para um número de cerca de 270 obras de 
Erasmo no conjunto das bibliotecas quinhentistas portuguesas, que existiriam 
desde o início do século1001. Ora, de acordo com o inventário da livraria, aí exis-

998 Artur Moreira de Sá, «Estudo introdutório» à ed. fac-similada dos Índices dos livros proibidos em Portugal 
no século xvi, Lisboa, 1983, pp.11-12, e documento VI (publicação dos recibos, 26/7/1529, passados por 
Rodrigo Sanches), ANTT-CC, P. II, mç.157, doc. 53, cit. por Moreira de Sá, pp. 57-58.

999 São elas a edição, em tradução castelhana, do Enchiridion militis christiani, Lisboa, Luís Rodrigues, 1541 (que 
viria a ser incluído em Portugal no Rol dos livros defesos de 1551, tanto em latim como em vulgar, e só em 1559 
em Espanha); o Liber de copia verborum et rerum (Coimbra? 1542?); os Colloquia em edição escolar (expur-
gada), por Juan Fernández, professor em Coimbra, edição que Bataillon situa em 1545-46 ( J. S. da Silva Dias: 
1552; A. Moreira de Sá: 1553), edição raríssima, de que só se conhece o exemplar da BPE, e única edição 
peninsular dos Colloquia em latim (proibição em França em 1526; em Espanha, em 1536, o texto em vulgar, 
em 1537, o texto latino; em Portugal, em 1550-51); José V. de Pina Martins localizou um outro exemplar em 
Vila Viçosa; o Index rerum et verborum dos Adagia por João Vaseu, Coimbra, João da Barreira e João Álvares, 
1549; e finalmente algumas sentenças de Erasmo na edição bilingue (latim e castelhano) da Primera parte de 
las sentencias…, Lisboa, Germão Galharde, 1554, e Coimbra, João Álvares, 1555. 

1000 Marcel Bataillon, «Erasme et la cour de Portugal», in Études sur le Portugal au temps de l’Humanisme, Paris, 
1974, (1927 para o estudo citado), p. 68; idem, «L’édition scolaire coïmbroise…», pp. 196-197.

1001 Artur Moreira de Sá, «II – Edições quinhentistas erasmianas do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Biblioteca da Ajuda, Biblioteca da Academia das Ciências de 
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tiam 17 exemplares de obras de Erasmo, número que vem confirmar a revisão 
feita por Bataillon: os livros de Erasmo circulavam em Portugal, eram lidos e 
guardavam-se nas suas bibliotecas não em tradução ou edição portuguesa, mas 
nas muitas edições castelhanas ou latinas impressas em Espanha ou nos prelos 
de além-Pirenéus. Tal realidade é cabalmente comprovada pela livraria do duque 
de Bragança na primeira metade do século xvi.

Quadro 12 – OBRAS DE ERASMO  
(por n.º de inventário)

n.º de 
ordem secção título avaliação

(em reais)

3702 Teologia In acta apostolorum paraphrasis 200

3703 Teologia Tomus primus paraphraseon Des. 
Erasmi Roterodami, in NouumTesta-
mentum,uidelicet in quatuor euangelia, 
& acta apostolorum

350

3782 Teologia Ecclesiastes sive de ratione concionandi –
«e defesso»

4095 Teologia Paraphrasis in Marcum Evangelistam –

4096 Teologia Paraphrasis in Evangelium Johannes et 
Luca

–

4097 Teologia Paraphrasis in acta apostolorum –

4098 Teologia Paraphrasis in omnes epistolas Pauli 250

4172 Oratória e Gramática Adagia 200

4182 Oratória e Gramática Epistolae 80

4183 Oratória e Gramática Adagia 50

4184 Oratória e Gramática Parabolae «com outro livro» 50

4185 Oratória e Gramática Adagia 80

4188 Oratória e Gramática Epistolae 500

4189 Oratória e Gramática Epistolae 200

4204 Oratória e Gramática Antibarbarorum 50

4205 Oratória e Gramática Apothegmata 80

4677 Caixõins dourados De praeparatione ad mortem 60

Lisboa e Bibliotecas Públicas de Braga, Évora e Porto», in Três estudos sobre Erasmo, Lisboa, 1979, p.187; 
idem, «Contribuição para o estudo de Erasmo em Portugal: I – Edições quinhentistas erasmianas da 
Biblioteca Nacional de Lisboa», in Arquivos do Centro Cultural Português, XI, Paris, 1977, pp.  329-416.  
V. ainda Erasmo na Biblioteca Nacional. Século xvi, introdução e notas bibliográficas por José V. de Pina 
Martins, descrição catalográfica de Maria Emília Lavoura, Lisboa, 1987.
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A importância do castelhano, como fomos assinalando, é especialmente 
patente nas secções: Livros profanos em romance, «Titolo dos liuros de lin-
guaiem de Theologia & contemplaçaõ» e «Estoriadores em lingoagem». Mas, 
para lá destas, e com a óbvia excepção dos núcleos relativos às línguas clássicas e 
às restantes línguas vulgares, e de algumas secções como Leis, Filosofia e Poesia, 
o castelhano é uma presença transversal no inventário. Apesar de um número 
substancial de obras não poder vir a ser identificado por falta de elementos, é 
seguro afirmar que os dois idiomas mais representados na livraria ducal são, em 
termos absolutos, o latim e o castelhano. 

A secção de Teologia nas suas várias entradas, incluindo a mais «caste-
lhana» secção de Teologia e contemplação, aponta para percentagens da ordem 
dos cerca de 79% de livros em latim, cerca de 13% em castelhano e cerca de 8% 
em português1002. 

Gráfico 10 – LÍNGUAS NAS SECÇÕES DE TEOLOGIA E TEOLOGIA  
E CONTEMPLAÇÃO  

(em %)
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Mas se a nossa análise incidir apenas sobre as três secções acima referidas, 
o panorama é totalmente diferente, pois o «confronto» não se faz com o latim, 
mas entre as línguas vulgares. Assim, no caso da secção de Livros profanos em 
romance, das obras identificadas 85% são em castelhano e 15% em português; 
quanto aos livros de Teologia e contemplação, essa relação é bem mais equili-
brada, de 55% e 45%, respectivamente para as obras identificadas em castelhano 
e em português; finalmente na História em linguagem, das 66 obras identifica-
das, 72% são em castelhano e 28% em português. 

1002 Trata-se aqui de ordens de grandeza aproximada; uma análise estatística mais rigorosa é impossível, dadas as 
características do inventário e a impossibilidade de identificação de todas as entradas, também sob o ponto 
de vista linguístico.
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Alargando esta análise linguística ao conjunto do inventário1003, a grande 
alteração – e a grande novidade – é introduzida pelo italiano: se o latim mantém, 
de forma destacada, o primeiro lugar, com cerca de 72% do universo conside-
rado, segue-se-lhe o castelhano com cerca de 12%, depois o italiano com pouco 
mais de 9%, e só a seguir o português com cerca de 7%1004. 

Também à livraria de D. Teodósio, em pleno século xvi, se pode pois aplicar, 
com maior propriedade ainda, a classificação de «biblioteca ibérica e latina», 
na expressão de Maria de Lurdes Correia Fernandes para caracterizar a grande 
biblioteca do erudito Jorge Cardoso (†1669) para o final do século xvii1005, mas 
acrescentando-lhe esta explícita e eloquente matriz itálica.

Gráfico 11 – LÍNGUAS MAIS REPRESENTADAS NA LIVRARIA  
(em %)
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Finalmente, apontemos uma última, mas estruturante e fundamental razão 
para a supremacia dos livros em castelhano em relação ao português na livraria 
de D. Teodósio: a baixa dinâmica da arte tipográfica em Portugal a partir de 
finais do século xv e na primeira metade do século xvi, em contraste com o que 
sucedia em Espanha e, em maior dimensão ainda, em França e Itália. Esta mesma 
razão ajuda também a explicar o facto de, em articulação com as ligações da Casa 
aos circuitos diplomáticos, políticos, mas também editoriais de além-Pirenéus, o 
número de obras em língua italiana ser superior ao das próprias obras em língua 
portuguesa na livraria do duque de Bragança na primeira metade do século xvi. 

1003 Não consideramos aqui as entradas relativas aos panos e cartas (24+15), nem aos livros de Arquitectura (18), 
Medicina (45+4), grego (24), hebraico (27), Música (35+7) e os 82 que se encontravam «fora da livraria», 
maioritariamente constituídos por saltérios, livros de horas, missais e livros de música, sendo que todas estas 
secções não foram por nós estudadas e analisadas, pelo que não concluímos sobre a respectiva expressão 
linguística. Assim, para este parâmetro, o nosso universo é de 1293 entradas. 

1004 É claro que a posição relativa das línguas varia no interior de cada secção que se está a considerar.
1005 Neste caso, do número total de entradas (1222), 38,9% correspondem a títulos em língua castelhana, 36,1% 

em latim e 12,2% em português. Maria de Lurdes Correia Fernandes, A biblioteca de Jorge Cardoso, cit., 
pp. 17-18; idem, «Uma biblioteca ibérica?», in O livro antigo em Portugal e Espanha, cit., pp. 123-176.
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9.  Sobre a avaliação dos livros.  
Alguns dados comparativos 

A inventariação dos livros de D. Teodósio apresenta, para quase todas as mais de 
1 600 entradas, o valor quantitativo da avaliação monetária. Este é um elemento 
de grande importância sob o ponto de vista económico, mas também sócio-cul-
tural e um elemento raro em inventários portugueses de livros, o que acresce o 
seu interesse, de maior alcance ainda dada a dimensão da livraria. Tratando-se de 
uma grande biblioteca, essa informação permite um maior grau de interpretação 
e comparabilidade no que respeita aos próprios livros entre si, e com objectos 
coevos de diferente natureza, desde logo os que integram o próprio inventário 
dos bens de D. Teodósio. 

O lugar onde encontramos as avaliações monetárias mais elevadas é no con-
junto dos «livros fora da livraria», facto que já atrás referimos, elaborando um 
gráfico que julgamos esclarecedor1006. Entre livros de horas, missais, breviários e 
livros de música sacra, a avaliação mais elevada, em termos absolutos e tendo em 
conta todas as cerca de 1600 entradas, é a relativa a «2 dominicais de cantochão» 
que se encontravam na Capela, avaliados em 20 mil reais, destacando-se ainda 
um «santoral de canto» 12 mil reais, vários livros litúrgicos com avaliações da 
ordem dos 5/6 mil reais, oscilando os livros de horas entre quantias modestas e 
outras mais elevadas, da ordem dos 5000 reais. De uma forma geral, as avaliações 
mais elevadas dizem respeito a livros de música litúrgica.

Em relação aos livros que se encontravam na livraria, o respectivo valor 
monetário é muito diferenciado. Em termos absolutos, oscila entre os 10 reais 
atribuídos a oito obras1007 e os 12 mil da obra de Alonso del Madrigal, conhecido 
como el Tostado (†1455), teólogo e exegeta, bispo de Ávila e conselheiro de Juan 
II de Castela1008, a que se seguem os 10 mil de uma obra de leis em 10 volumes 

1006 V. gráfico 5.
1007 Dois de Teologia, dois de Poesia, e quatro na secção de Teologia e contemplação em linguagem.
1008 N.º 3764, descrito como «Tostados em doze volumes de marqua grande de pasta diguo em purgaminho em 

treze uolumes de pasta foram aualiados em doze mil reais».
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não identificada, 9000 reais das Repetitiones, em nove volumes, «por serem das 
nouas»1009. Outra das obras mais valiosas de todo o inventário, a monumental 
Biblia trilingue complutense em seis volumes, promovida pelo cardeal Jimenez 
de Cisneros (†1517), é avaliada em 7000 reais1010. Podemos perceber que esta 
avaliação remete também, para além do aparato e dimensão da obra em si, para 
a representação do prestígio dos próprios saberes, em que a Teologia e o Direito 
ocupavam um lugar cimeiro. Os gráficos e quadros seguintes são esclarecedores 
quer da avaliação monetária quer da própria importância conferida aos vários 
saberes e matérias que constituíam a biblioteca ducal, dando conta dos valo-
res absolutos da avaliação monetária feita para cada uma das secções/matérias 
aquando da elaboração do inventário.

Quadro 13 – AVALIAÇÃO DOS LIVROS POR SECÇÃO  
(valores totais, em reais)*

matérias avaliação

Teologia 115 135**

Medicina 19 110**

Cânones 27 980**

Leis 59 410**

Filosofia 7 870

Debuxos, Geometria e Arquitectura 9 520

Grego 8 230

Hebraico 8 750

Oratória e gramática 13 870

Historiadores em latim 28 830

Poesia 5 230

Astrologia & Matemática 9 830

Livros italianos 11 650

Livros em francês 6 550

Livros em alemão 470

Música 15 660**

Caixoiñs dourados 4030

Teologia e contemplação em linguagem 9 600

Profanos em romance 15 120

1009 N.º 3942, descrito como «As repeticoens em noue volumes em Direito ciuil e canonico de marqua grande de 
pasta foram aualiados em noue mil reais por serem das nouas». 

1010 Consultámos o exemplar da ed. princeps (1514-1517) da BNP, RES. 716-721 A. O primeiro volume ostenta 
o carimbo da livraria de D. Francisco Manuel.

[continua]
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matérias avaliação

Historiadores em linguagem 30 470

ADQ. [Indiferenciados] 3 300

Total 410 615

* Não se incluem os «panos e Pintura que estão na casa da liuraria», também avaliados
** Os valores das secções assinaladas resultam da soma de várias entradas da mesma matéria no 

inventário. Assim: Teologia (96 580 + 8 325 + 9 250+ 980 = 115 135); Medicina (13 330 + 
5780 = 19 110); Cânones (13 910 + 14 070 = 27 980); Leis (33 670 + 25 740 = 59 410); 
Música (11 910 + 3750 = 15 660)

Gráfico 12 – AVALIAÇÃO DOS LIVROS POR SECÇÃO  
(em reais)
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1 – Teologia; 2 – Medicina; 3 – Cânones; 4 – Leis; 5 – Filosofia; 6 – Debuxos, Geometria & Arquitectura; 7 – Grego; 
8 – Hebraico; 9 – Oratória e Gramática; 10 – Historiadores em latim; 11 – Poesia; 12 – Astrologia & Matemática;  
13 – Livros italianos; 14 – Livros em francês; 15 – Livros em alemão; 16 – Música; 17 – Caixões dourados; 18 – Teologia 
& contemplação; 19 – Profanos em romance; 20 – Historiadores em linguagem; 21 – Adq.[indiferenciados]

O mesmo em gráfico de percentagens:

Gráfico 13 – AVALIAÇÃO DOS LIVROS POR SECÇÃO  
(em %)
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1 – Teologia; 2 – Medicina; 3 – Cânones; 4 – Leis; 5 – Filosofia; 6 – Debuxos, Geometria & Arquitectura; 7 – Grego; 
8 – Hebraico; 9 – Oratória e Gramática; 10 – Historiadores em latim; 11 – Poesia; 12 – Astrologia & Matemática;  
13 – Livros italianos; 14 – Livros em francês; 15 – Livros em alemão; 16 – Música; 17 – Caixões dourados; 18 – Teologia 
& contemplação; 19 – Profanos em romance; 20 – Historiadores em linguagem; 21 – Adq.[indiferenciados]

[continuação]
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O quadro seguinte junta, em termos de avaliação monetária, as secções de 
Teologia e Teologia e contemplação, Leis e Cânones e Historiadores em latim e 
Historiadores em linguagem.

Quadro 14 – AVALIAÇÃO DOS LIVROS POR SECÇÕES AGREGADAS 
POR AFINIDADE  

(em reais) 

Teologia + Teologia & contemplação em linguagem 124 735

Medicina 19 110

Cânones + Leis 87 390

Filosofia 7 870

Debuxos, Geometria e Arquitectura 9 520

Grego 8 230

Hebraico 8 750

Oratória e gramática 13 870

Historiadores em latim + Historiadores em linguagem 59 300

Poesia 5 230

Astrologia & Matemática 9 830

Livros italianos 11 650

Livros em francês 6 550

Livros em alemão 470

Música 15 660

Caixoiñs dourados 4 030

Profanos em romance 15 120

Adq. [Indiferenciados] 3 300

Total 410 615
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Os mesmos valores em gráfico:

Gráfico 14 – AVALIAÇÃO DOS LIVROS POR SECÇÕES AGREGADAS  
POR AFINIDADE  

(em reais)
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1 – Teologia + Teologia & contemplação; 2 – Medicina; 3 – Cânones + Leis; 4 – Filosofia; 5 – Debuxos, Geometria & 
Arquitectura; 6 – Grego; 7 – Hebraico; 8 – Oratória e Gramática; 9 – Historiadores em latim + Historiadores em lingua-
gem; 10 – Poesia; 11 – Astrologia & Matemática; 12 – Livros italianos; 13 – Livros em francês; 14 – Livros em alemão; 
15 – Música; 16 – Caixões dourados; 17 – Profanos em romance; 18 – Adq. [indiferenciados]

O mesmo em percentagem:

Gráfico 15 – AVALIAÇÃO DOS LIVROS POR SECÇÕES AGREGADAS  
POR AFINIDADE  

(em %)
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1 – Teologia + Teologia & contemplação; 2 – Medicina; 3 – Cânones + Leis; 4 – Filosofia; 5 – Debuxos, Geometria & 
Arquitectura; 6 – Grego; 7 – Hebraico; 8 – Oratória e Gramática; 9 – Historiadores em latim + Historiadores em lingua-
gem; 10 – Poesia; 11 – Astrologia & Matemática; 12 – Livros italianos; 13 – Livros em francês; 14 – Livros em alemão; 
15 – Música; 16 – Caixões dourados; 17 – Profanos em romance; 18 – Adq. [indiferenciados]

Outra realidade que podemos observar com alguma frequência, até porque 
na livraria há um número apreciável de obras que se repetem, por vezes disse-
minadas pelas várias secções, é a existência dos mesmos livros com avaliações 
diferentes, o que pode indiciar diferentes estados de conservação, diferenças na 
encadernação ou mesmo na edição, edições ilustradas («figuradas») ou não. 
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Não podemos também estabelecer um padrão de avaliação relativo ao facto 
de o livro ser mais antigo ou mais recente, pois surgem casos em que a antigui-
dade do livro parece ser valorizada, noutros em que parece surgir como factor de 
desvalorização. Há casos, no entanto, em que o facto de se tratar de uma edição 
recente é inquestionavelmente factor de valorização: por exemplo, o caso dos 
9000 reais das Repetitiones, em nove volumes, «por serem das nouas».

Deparamos com igual dificuldade em exemplares de uma mesma obra, em 
edição que sabemos ser a mesma, como sucede com os dois exemplares da edi-
ção de 1518 do Espelho de Cristina de Christine de Pisan, patrocinada pela rainha 
D. Leonor, um avaliado em 80 e outro em 100 reais. O caso de Dante é mais 
expressivo ainda: dos dois exemplares do Commento di Christophoro Landino 
Fiorentino sopra la comedia na secção de italianos, um é avaliado em 800 reais,  
o outro em 400; no que respeita ao verdadeiro best-seller Descrittione di tutta 
Italia & isole pertinenti ad essa de frei Leandro Alberto Bolognese, existem tam-
bém dois exemplares na secção de livros italianos: um avaliado em 200 reais, o 
outro em 700; mas há muitas outras situações idênticas. Estes diversos valores 
pecuniários para a mesma obra podem estar ainda estar relacionados com o 
preço diferente pago por cada exemplar adquirido para a biblioteca, dado não 
existir uma uniformização de preços.

Há até um caso que, de acordo com aqueles que seriam os nossos critérios 
hoje, pela dimensão simbólica evidente – trata-se de um duplo legado, da rainha 
de Castela e de D. Jaime, pai de D. Teodósio – seria especialmente valorizado: o 
exemplar da Cosmographia de Pedro Apiano, junto com «outros» num volume, 
que ostentava a indicação «da Rainha Isabel». Este livro foi certamente ofere-
cido ao duque D. Jaime por Isabel, a Católica, no seu juvenil exílio em Castela, e 
da posse do 4.º duque passara para o seu filho e sucessor na Casa: contudo, esta 
obra é avaliada apenas em 120 reais.

O mesmo pode ser dito quanto aos livros «de mão», que não são neces-
sariamente valorizados enquanto tal, embora alguns deles sejam avaliados em 
quantias elevadas. Na verdade, existem grandes diferenças na avaliação destes 
livros, sendo difícil divisar os critérios de avaliação1011. Vejamos alguns casos. 
O exemplar manuscrito das Siete partidas é avaliado em 1600 reais, enquanto a 
respectiva edição impressa é avaliada em 600: aqui a valorização do manuscrito é 
patente. Mas já a Retorica de Cícero em «letra de mão» vale 50 reais, o Sermone 
in Monte de Santo Agostinho 60 reais, o Panegyris in illustrissimi principis Domini 
Theodosi Brigantiae de Pedro Mendes 50 reais, registando-se que «foi avaliado 
na dita comthia por ser letra de mão» – podemo-nos perguntar, interpretando 

1011 Ou, como também assinala Aires A. Nascimento a propósito da mesma questão, «os critérios de oscilação 
não são patentes», v. «A livraria de D. Teodósio», cit., p. 219.
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a descrição no inventário: se fosse impresso teria valido mais? Neste caso pre-
ciso, a condição manuscrita parece ser «penalizadora». O De casibus virorum 
illustrium de Boccaccio, em cópia manuscrita, vale 150 reais, mas a Ciropedia 
de Xenofonte apenas 40. Quanto às obras «afiguradas» a oscilação é também 
apreciável: o grande destaque vai, sem dúvida, para o manuscrito de D. João de 
Castro, descrito como «hum liuro em portuges de letra de pena de Dom Ioão 
de Castro viso que foi da India com algûmas fortalezas debuxadas de colores», 
avaliado em 1600 reais.

Um outro aspecto agora bem diferente. Embora com as necessárias caute-
las, uma vez que os dados não abundam para o período em causa, pensamos 
ser útil apresentar um quadro com alguns preços de bens e produtos variados 
do quotidiano quinhentista e salários praticados nas décadas de 1550 e 1560, 
referentes a Lisboa. Não podendo, quer as avaliações dadas aos livros, quer os 
preços e salários, ser utilizados para uma comparação rígida, são elementos que 
nos permitem ter, de certa forma, algum vislumbre de comparabilidade entre 
estes dois mundos.

Quadro 15 – PREÇOS DE PRODUTOS E JORNAS DE TRABALHO (Lisboa)  
Décadas de 1550 e 15601012 (em reais)

1554 Damasco (1 metro = 909,3) 909,3

1556 Tafetá (1 metro = 409,1 409,1

1556 Pimenta (1 kg) 176

1560 Trigo (1 alqueire = 13,8 lt) 82,7

1560 Cevada (1 alqueire) 55

1560 Azeite (1 lt) 41,7

1561 Vinho (1 lt) 6

1561 Carvão (1 kg) 4,8

1561 Papel (1 resma = 500 folhas) 400 (papel fino)

1563 Trigo (1 alqueire = 13,8 lt) 100

1564 Galinha (1) 62,7

1012 Dados recolhidos no projecto coordenado por Jaime Reis (ICS) Prices, wages and rents in Portugal 1300- 
-1910. Disponível em: <http://pwr.dev.simplicidade.com.pt/000000/1/index.htm>. Consultado em 24 de 
Junho de 2014. Para as décadas de 50 e 60 e em particular para o ano de 1563 os dados são relativamente 
escassos para outros itens que teriam interesse, mas de qualquer forma julgamos que os que reproduzimos 
são esclarecedores para uma comparação com a avaliação dos livros. Agradecemos a Susana Münch Miranda 
(FCSH e Leyden University) toda a ajuda para a construção deste quadro.

[continua]



1564 Ovos (1 dúzia) 28,8

1564 Limões (1 dúzia) 5,2

1564 Amêndoas (1 kg) 67,8

1564 Carvão (1 kg ) 9

1564 Cera (1 kg) 174,3

1564 Incenso (1 kg) 392,2

1565 Açúcar (1 kg) 105,7

1565 Mel (1 kg) 70,6

1565 Sabão (1 kg) 31,6

Salários

1562 Jorna de um trabalhador não qualificado 50

1564 Jorna de um trabalhador qualificado (pedreiro) 100

1564 Salário anual de um físico 12 000

1564 Salário anual de um cirurgião 24 000

[continuação]
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10. Manuscritos e impressos

Numa época de transição das formas de transmissão da cultura escrita como é 
a primeira metade do século xvi, num processo que tem a sua origem com o 
advento da arte tipográfica na Alemanha no meio do século xv, inquirir sobre a 
presença e a posição relativa de manuscritos e impressos na livraria de D. Teo-
dósio é também uma questão central para a compreensão da fisionomia desta 
biblioteca aristocrática. Antes de nos debruçarmos sobre a livraria brigantina 
vejamos, de um ponto de vista global, esta questão em contexto. 

Apesar da realidade indiscutível que é o facto de o livro ser, na Europa de 
Antigo Regime, um meio minoritário no sistema de comunicação social se 
tomarmos em consideração o conjunto da sociedade, não é menos verdade que 
o aparecimento da tipografia em meados do século xv é um momento singular 
dos tempos modernos, já que vem significar, a prazo, uma modificação radical 
na memória e na transmissão cultural, ao fazer superar em definitivo o quase 
monopólio clerical da cultura escrita e ao multiplicar os objectos escritos, inten-
sificando as trocas culturais, disseminando a produção intelectual em relação 
aos seus centros tradicionais, operando um processo de progressiva laicização da 
cultura, criando novos ofícios e novos públicos leitores. No sentido preciso em 
que ela põe em marcha uma aventura intelectual sem precedentes, a imprensa 
constitui um dos emblemas que inauguram a Modernidade. 

Mas se a tipografia é um desses emblemas, pelos números em jogo e pelas 
transformações que opera na transmissão da memória e dos saberes, não é 
menos certo que a difusão manuscrita das obras culturais mantém uma expres-
são assinalável entre os séculos xv e xviii. A reavaliação de formas e mecanis-
mos da comunicação pela palavra escrita na sociedade europeia assinalando 
continuidades, permanências e intersecções (oral/visual/escrito, manuscrito/
impresso) é, aliás, uma das vertentes que a recente historiografia sobre a cultura 
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escrita tem procurado desenvolver1013, pretendendo superar uma História do 
Livro que separou, durável e paradoxalmente, nas palavras de Chartier, «[…] 
l’étude des conditions techniques et matérielles de production ou diffusion 
des objets imprimés et celle des textes qu’ils transmettent […]»1014. Outro 
ponto de vista que não pode ser esquecido, como recorda Anthony Grafton, 
diz respeito, naturalmente, às origens manuscritas da cultura impressa1015, bem 
como ao entendimento de que o que agora estava em jogo, com os problemas e 
desafios inerentes, era uma «indústria cultural com os seus aspectos técnicos, 
financeiros e sociais»1016.

A consciência da época perante o novo invento, de que davam testemunho, 
ainda no século xv, figuras como Leon Battista Alberti, Marsilio Ficino ou, na 
primeira metade do século xvi, Garcia de Resende – «e vimos em nossos dias 
| ha letra de forma achada | com que a cada passada |crescem tantas livrarias | 
e a sciencia é augmentada»1017 – reflectia o prestígio imediato da tipografia e 
a euforia com que esta inovação foi recebida nos círculos letrados. Ao evocar, 
no Pantagruel (1532), os principais inventos da época que o precedeu, François 
Rabelais (†1553) fazia contrastar a artilharia, invento de inspiração diabólica 
que hiperbolizava a morte, com a imprensa, de inspiração divina, que possibi-
litava o triunfo da memória1018. É esta a representação que se torna dominante, 
embora tal abertura à inovação se articule com a persistência dos modelos gráfi-
cos, físicos e até estéticos da transmissão manuscrita da cultura. 

Com efeito, os primeiros incunábulos tinham um aspecto muito próximo 
dos manuscritos; os impressores, longe de inovarem, preocupavam-se em imitar 
a escrita manuscrita, sujeitando-se aos cânones dos copistas. Prática com alguma 
expressão nos primórdios da tipografia era, aliás, a iluminação ou coloração de 
exemplares impressos, para lhes conferir uma maior proximidade visual e esté-
tica com os manuscritos. Muitos exemplos poderiam aqui ser invocados, mas 
até pelo seu carácter simbólico destacaremos o caso da Bíblia das 42 linhas, 

1013 V. balanço crítico de Roger Chartier, «El manuscrito en la época del impreso. Lecturas y reflexiones», in La 
cultura del libro en la Edad Moderna, cit., pp. 21-35; idem, «Lecteurs dans la longue durée. Du codex à l’écran», 
in Histoire du Livre. Nouvelles orientations, dir. Hans Eich Bödecker, Paris, 1995, pp. 28-32; Fernando Bouza 
Álvarez, Comunicación, conocimiento y memoria en la Epaña de los siglos XVI y XVII, Salamanca, 1999; idem, 
Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, 2001; Ana Isabel Buescu, «A persistência da 
cultura manuscrita…», cit.; para o século xviii, v. João Luís Lisboa, Tiago C. P. Reis Miranda e Fernanda 
Olival, Gazetas manuscritas da Biblioteca Pública de Évora, I (1729-1731), Lisboa, 2002.

1014 Roger Chartier, «Culture écrite et littérature à l’Âge Moderne», Annales. Histoire, Sciences Sociales, n.º temá-
tico Pratiques d’écriture, 4-5, juillet-octobre 2001, p. 800.

1015 Anthony Grafton, «Les correcteurs d’imprimerie et la publication des textes classiques», in Des Alexandries 
I. Du livre au texte, cit., pp. 435-439.

1016 Henri-Jean Martin e Bruno Delmas (colab.), op. cit., p. XV.
1017 Garcia de Resende, Miscellania... [1545] in Chrónica de Dom João II e miscelânea de Garcia de Resende, nova ed. 

conforme a de 1798 (fac-símile), Introd. Joaquim Veríssimo Serrão, Lisboa, 1991, p. 362.
1018 Claude-Gilbert Dubois, L’imaginaire de la Renaissance, Paris, 1985, p. 118.
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composta cerca de 1452-1455 na oficina do ourives Johannes Gutenberg, geral-
mente considerada como o primeiro livro impresso, cujos caracteres formais a 
aproximam da tradição manuscrita: o desenho das letras, que reproduzem fiel-
mente a escrita dos missais manuscritos da região renana, a estrutura linear e 
interlinear das colunas, com o espaço branco que as separa verticalmente. Só de 
forma progressiva o impresso ganhará autonomia, tanto no que respeita à letra 
como ao formato dos livros1019.

Mas a par desta concepção da imprensa que se vai tornar dominante, existe 
também – para além de uma recusa popular da cultura escrita, sublinhada 
por autores como Peter Burke, Muchembled ou Camporesi1020 – uma recusa 
letrada da imprensa, que hostiliza o objecto impresso louvando o manus-
crito como suporte da escrita ou que, mais radicalmente, como observou  
Chartier, identifica a disseminação do saber com a sua profanação1021. Em 
1492, o erudito Giovanni Tritemio (†1516) proclamava a superioridade 
da mão que escreve sobre a máquina que imprime: «ainda que possuamos 
milhares de volumes, não deveríamos deixar de escrever [ou seja, produzir 
manuscritos], porque os livros impressos nunca serão tão bons»1022. Os escri-
tos contra a tipografia são particularmente abundantes no século xv, numa 
época em que o primeiro impacto da nova arte se fez sentir com intensidade 
nos meios letrados, laicos ou eclesiásticos. Bem conhecido é hoje o caso do 
dominicano e copista Filippo de (della) Strada, que numa Veneza muito pre-
cocemente envolvida na difusão da nova arte, escreveu de forma abundante 
contra essa «meretriz», então sobretudo usada e difundida na Sereníssima 
República por impressores alemães1023.

A perturbação letrada perante o impresso revestiu várias modalidades, e os 
testemunhos dessa perturbação, em particular por parte dos poderes, são mui-
tos, como sublinham Roger Chartier, Castillo Gómez1024 ou, no que respeita em 

1019 Henri-Jean Martin e Lucien Febvre, op. cit., p. 111.
1020 Todos eles no ponto de vista de um questionado, embora operatório, conceito de «cultura popular». V. Peter 

Burke, Popular culture in Early Modern Europe, Cambridge, 1994; Robert Muchembled, Culture populaire et 
culture des elites dans la France Moderne (XV e-XVIIIe siècle), Paris, 1991.

1021 Roger Chartier, «As práticas da escrita», in Philippe Ariès e Georges Duby (dir.), História da vida privada, 3, 
dir. Roger Chartier, Do Renascimento ao Século das Luzes, Porto, 1990, pp. 123-126.

1022 Cit. por Franco Cardini, op. cit., p. 138.
1023 Franco Pierno, Stampa meretrix. Scritti quattrocenteschi contra la stampa, con la collaborazione di Gianluca 

Vandone, Veneza, 2011, que inclui em apêndice textos, sobretudo poemas, contra a arte tipográfica. Para a 
recepção da ars artificialiter scribendi na corte da Borgonha, v. Cécile Van Hoorebeeck, Livres et lectures…, cit., 
pp.175-207.

1024 Antonio Castillo Gomez, «Entre la necesidad y el placer. La formación de una nueva sociedad del escrito 
(ss. XII-XV)», in Historia de la cultura escrita. Del Próximo Oriente Antiguo a la sociedad informatizada, coord. 
Antonio Castillo Gómez, Gijón, 2001, pp. 229ss.



A NA I S A B E L BU E SCU |  A  L I V R A R I A R E NA SCE N T I STA D E D.  T EO D ÓS I O I ,  DU QU E D E B R AG A NÇ A248

especial aos textos jurídicos, Bouza Alvarez1025. A nota comum dominante era a 
de que a imprensa difundia o erro; mais tarde, no quadro da convulsão religiosa 
do século xvi, o «anátema» de ser o instrumento privilegiado da difusão do 
erro e de o multiplicar – agora no campo tão sensível da crença e do dogma – foi 
com frequência lançado sobre a tipografia. Sebastian Brandt (†1521), autor da 
Nave dos loucos (1494), afirmava: «parece que crescem agora de dia para dia 
crenças e dogmas completamente falsos. Os tipógrafos tornam-no ainda mais 
terrível; se certos livros fossem pasto das chamas, desapareceriam muitos erros 
e enganos» 1026.

Assim, o recurso à imprensa transformava-se também numa necessidade, 
numa urgência para fixar a lição original dos textos. Com efeito, e desde o 
seu aparecimento, a tipografia foi vista também com uma outra função muito 
precisa: a de disciplinar e dar ordem à transmissão manuscrita da cultura.  
De Castiglione na dedicatória a D. Miguel da Silva no Libro del cortegiano 
(1528)1027, a frei Antonio de Guevara a propósito da acidentada edição do seu 
Relox de principes em 1529, muitos são os testemunhos dessa representação 
negativa da circulação manuscrita das obras culturais, sujeitas a uma caótica e 
virtualmente infinita variação, alteração e deturpação de conteúdos. Cerca de 
um século depois, em 1627, António Carvalho de Parada (†1655), nas breves 
palavras dirigidas ao leitor que antecedem a edição do seu Discurso politico..., afir-
mava que quase foi «obrigado» a publicar o seu trabalho não como pretendia, 
«en compañia de otros que sobre materias politicas he escrito», mas avulso, 
pressionado pelo facto de que «se ha divulgado tanto manuscripto, que corre ya 
com mas yerros de los del original [...]»1028.

Caso social e ideologicamente mais amplo é o das Trovas de Gonçalo 
Eanes Bandarra. Proibidas pelo Santo Ofício em 1541, continuaram a correr 
manuscritas e constituíram para o seu primeiro editor, o visionário D. João 
de Castro (†c. 1623)1029, um problema complexo de crítica textual já que, 

1025 Fernando Bouza, «”Para no olvidar y para hacerlo”. La conservación de la memoria a comienzos de la Edad 
Moderna», in Cursos da Arrábida, 3, A História: Entre memoria e invenção, coord. Pedro Cardim, Lisboa, 1998, 
pp. 138-139.

1026 Cit. por Franco Cardini, op. cit., p. 125. José García Oro, Los reyes y los libros, pp. 32 e ss.
1027 Castiglione emprestara o seu livro manuscrito a Vittoria dalla Colonna, marquesa de Pescara que, contra a 

sua promessa, dele fez transcrever e copiar uma grande parte. Com medo que fosse impresso, Castiglione 
apressou-se a emendar e a publicar o seu original, considerando preferível «[...] le laisser voir corrigé de ma 
main, que totalement massacré par la main d’autrui», v. Baldassar Castiglione, Le livre du courtisan, présenté 
et traduit de l’italien d’après la version de Gabriel Chappuis (1589) par Alan Pons, Paris, 1987, p. 8.

1028 António Carvalho de Parada, «Al lector», Discurso politico fundado en la doctrina de Christo Nuestro Señor, y 
de la Sagrada Escritura: si conuiene al govierno espiritual de las almas, o al temporal de la Republica aprovarse el 
modo de predicar, de reprehender a los principes, y ministros, Lisboa, Pedro Craesbeek, 1627.

1029 Filho natural de D. Álvaro de Castro e neto de D. João de Castro, vice-rei da Índia. Em 1578 acompanhou D. 
Sebastião em Alcácer-Quibir, e, posteriormente, foi apoiante de D. António, Prior do Crato. Viveu em Paris, 
onde se dedicou à Astrologia e publicou, em 1603, a Paraphrase e concordancia de algumas profecias de Ban-
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nas suas palavras, «como fossê infinitos os traslados que dellas tem corrido 
te o presente, andam muy cheas de erros por muitas causas»1030. A impres-
são visava, portanto, corrigir a lição do texto, depurando-a dos muitos erros 
acumulados em virtude do «cardume grande que ouve de copias». Mas, 
num sentido bem diferente, para Manuel de Faria e Sousa a tipografia podia –  
e devia – preencher também uma função de censura explícita. No Prologo da 
sua edição do Nobiliario do conde D. Pedro de Barcelos, publicada em Madrid, 
em 1646, Faria e Sousa aludia à intensa circulação manuscrita do Nobiliário, 
não para lhe assacar eventuais erros mas, pelo contrário, para lhe opor a neces-
sidade de evitar «que este Libro se publicasse impresso, cõ las indecencias 
com que corria manuscrito [...]», «indecencias tan escandalosas [que] se 
devieron escusar en la impression»1031.

Se o carácter pouco expressivo da arte tipográfica em Portugal ao longo da 
Época Moderna ajuda a situar com maior rigor a vitalidade do manuscrito, toda-
via não explica totalmente essa persistência. Com efeito, é necessário considerar 
que o recurso ao manuscrito após o advento da tipografia se prende também 
com o prestígio e a distinção daquela forma de transmissão da cultura escrita.  
E esse prestígio tinha desde logo um factor decisivo no próprio suporte da 
escrita. O papel era fabricado já antes da nossa era na China, e foi introduzido na 
Europa no século xii, através das relações islâmicas; a sua indústria espalhou-se 
na Europa a partir da cidade italiana de Fabriano1032.

Conhecido portanto há muito na Europa, o papel manteve-se na obscu-
ridade, desvalorizado perante as qualidades de resistência e durabilidade do 
pergaminho. Assim, desde o seu surgimento no Ocidente, foi desempenhando 
funções modestas (cartas missivas, rascunhos), mas nunca, ao longo dos séculos 
que precederam a invenção da imprensa, fizera «sombra» ao pergaminho. Fre-
quentes são as ocorrências em que a sua utilização é vedada de forma expressa. 
Henri-Jean Martin e Lucien Febvre referem casos dessa proibição nas chancela-
rias logo nos séculos xii e xiii, as Partidas de Afonso X estabelecem « quaes as 
cartas [que] devem ser fectas em pulgaminho de coyro e quaes em papel»1033. 
Em Portugal há testemunhos idênticos deste «confronto» entre papel e perga-
minho; por exemplo, D. Dinis atribuiu penas aos tabeliães e escrivães que usas-

darra. «O ‘grande senhor de Portugal’, sob cuja égide surgia a ediçãozinha era nada menos que o embaixador 
de D. João IV na corte de Luís XIV, D. Vasco Luís da Gama, 5.º conde da Vidigueira e 1.º marquês de Nisa». 
V. Aníbal Pinto de Castro, «Introdução» a Trovas do Bandarra. Reprodução fac-similada da edição de Nantes 
(1644), Lisboa, 1989, p. 9.

1030 Trovas do Bandarra, ed. cit., p. 7.
1031 «Prologo» ao Nobiliario del conde de Barcelos Don Pedro hijo del rey Don Dionis de Portugal, traduzido castigado 

y con nuevas ilustraciones de varias notas por Manuel de Faria i Sousa, Madrid, Alonso de Paredes, 1646.
1032 Jean Delumeau, op. cit., p. 191.
1033 Afonso X, o Sábio, Las siete partidas del rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas com varios codices antiguos por la Real 

Academia de la Historia, 3 t., Madrid, Imprenta Real, 1807, Lei V, Parte III, tít. 18.
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sem papel em documentos que exigiam o pergaminho, as Ordenações Afonsinas 
ocupavam-se também da questão1034. Maria José de Azevedo Santos chamou a 
atenção para proibição semelhante nos estatutos de instituições de assistência na 
Santarém quatrocentista1035. 

Com a tipografia, o papel encontrava a sua função, precipitando não o desa-
parecimento, mas o lento ocaso do pergaminho. Ocaso que, paradoxalmente, lhe 
viria a conferir, em plena época do impresso, a distinção de uma singularidade 
que, afinal, sempre ostentara, e que é possível rastrear pelo menos até meados 
do século xvii. Essa distinção conferida ao pergaminho deixou testemunho, 
desde logo, na própria impressão. Com particular incidência no século xvi, há 
vários casos de edições impressas não em papel, mas em velino: estamos a falar, 
por exemplo, para o caso português, da edição dos capítulos apresentados nas 
Cortes de Torres Novas, em 1525 e de Évora, em 1535, impressa em Lisboa, 
por Germão Galharde, em 1539, e sobretudo da controvertida edição de 1512- 
-14 das Ordenações de D. Manuel que o monarca ordenou que tivesse, a par da 
edição de papel, uma tiragem especial em pergaminho, naquele que já foi con-
siderado por Américo Cortez Pinto como «um dos últimos episódios da luta 
entre o papel e o pergaminho»1036. 

Em ambos os casos, textos cuja perenidade o poder queria ver assegurada, 
com destaque para as Ordenações, nas palavras de António Hespanha, «uma das 
primeiras aplicações, em Portugal, da arte da imprensa à comunicação políti-
ca»1037. No inventário dos livros de D. Manuel, a referência aos «dous livros que 
tem os cinquo velumes das Ordenações» diz provavelmente respeito a exempla-
res dessa tiragem especial em pergaminho encomendada pelo rei1038, que ainda 
hoje existe na Torre do Tombo1039. Cabe aqui ainda fazer idêntica referência à 
edição raríssima, feita na casa de Luís Rodrigues, em 1520, das Ordenações da 

1034 Ordenações Afonsinas, ed. fac-similada da ed. de 1792, Liv. I, tít. XXXVI e XXXVII, pp. 220-225; Ana Maria 
Leitão Bandeira, Pergaminho e papel em Portugal, Lisboa, 1995, pp. 13-16.

1035 Henri-Jean Martin e Lucien Febvre, op. cit., pp. 41-42; Maria José de Azevedo Santos, «A escrita do bem e o 
bem da escrita na Santarém de Quatrocentos», in A cidade e o campo. Colectânea de estudos, Coimbra, 2000, 
p. 288.

1036 Américo Cortez Pinto, Da famosa arte da imprimissão, Lisboa, 1948, p. 145; Artur Anselmo, Les origines de 
l’imprimerie..., cit., pp. 201-209; José V. de Pina Martins, Para a história da cultura portuguesa do Renascimento. 
A iconografia do livro impresso em Portugal no tempo de Dürer, Paris, 1972, pp. 78-90.

1037 António Manuel Hespanha, entrada 31 do catálogo Do mundo antigo aos novos mundos. Humanismo, Classi-
cismo e notícias dos Descobrimentos em Évora (1516-1624), Lisboa, 1998. Lembremos que as Ordenações Afon-
sinas permaneceram manuscritas até 1792, data da sua 1.ª edição em Coimbra, na Imprensa da Universidade, 
integrada na Collecção da legislação antiga e moderna do reino de Portugal. Parte I. Da legislação antiga, baseada 
na Resolução Régia de 2 de Setembro de 1786. O exclusivo da impressão das Ordenações passara à Universi-
dade de Coimbra por alvará de 1773.

1038 Sousa Viterbo, «A livraria real…», cit., item 35.
1039 Carta ao feitor Tomé Lopes para que este entregue ao impressor os pergaminhos necessários àquela tiragem, 

publicada por Venâncio Deslandes, op. cit., pp. 34-35.
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Índia, impressão feita em pergaminho, obra que viria a ter nova edição, desta 
feita em papel, em 15391040.

Mas razões de outra ordem, embora articuladas com o suporte da escrita, 
asseguravam também o prestígio do manuscrito. A par da concepção dominante 
que exaltava o aparecimento da tipografia, registou-se também, nos primór-
dios da nova arte, uma recusa letrada da imprensa que hostilizava o objecto 
impresso louvando o manuscrito como forma da escrita. Vimos como no final 
do século xv o abade Giovanni Tritemio afirmava solenemente a superioridade 
da escrita e do livro manuscrito sobre o impresso. Também Castiglione, cerca 
de 40 anos mais tarde, se referia com algum desprendimento à arte tipográfica, 
embora a sua posição fosse diferente, em termos sociais, da exclamação hostil de  
Tritemio. Quando no Cortegiano (1528) evoca a requintada corte de Urbino, 
Castiglione sustenta que o duque, morto em 15081041, nunca teria consentido na 
sua riquíssima biblioteca1042 outros livros além dos manuscritos, nem sequer um 
daqueles insignificantes livros feitos de papel de trapos e esborratados de tinta 
feia e oleosa. Ao invocar o gosto de Guidobaldo da Montefeltro, Castiglione 
veiculava sobretudo uma representação aristocrática da cultura impressa, que 
teve uma expressão vincada ainda na passagem para o século xvi. Albinia de la 
Mare articula precisamente a prosperidade da «indústria» do livro manuscrito 
em Florença nos finais do século xv e no início do século xvi com a indesmen-
tível preferência dos grandes senhores laicos e eclesiásticos da época (Lorenzo 
e Pedro de Médicis, o cardeal de Aragão, Leão X, o rei D. Manuel) pelo livro 
manuscrito1043. 

Se, como sublinha Cécile Van Hoorebeeck para o caso dos Países-Baixos, os 
anos de 1520-1530 instauraram uma indubitável supremacia do impresso depois 
de décadas de coabitação, tal não significou a morte do manuscrito, por um con-
junto complexo de razões, como o peso da tradição, o valor dos manuscritos 
com miniaturas, as exigências do Humanismo filológico, o poder de atracção dos 
manuscritos antigos, os limites de carácter técnico e o enraizamento da prática 
das cópias pessoais1044.

Por outro lado, num outro plano e sem o sentido depreciativo veiculado no 
Cortegiano e perceptível noutros testemunhos, é sabido que até finais de Seiscen-

1040 DBP, VI, Lisboa, 1862, pp. 328-29.
1041 Guidobaldo da Montefeltro (1472-1508), filho do duque Federico II, sucedendo-lhe em 1482. Educado pelo 

humanista Ludovico Odasi, herdou do seu pai o gosto pelo mecenato, sobretudo no domínio literário.
1042 «Il [o duque de Urbino, Guidobaldo] fit ensuite une grande dépense pour rassembler un grand nombre de 

très excellents et rares livres grecs, latins et hébreux, qu’il fit orner d’or et d’argent, estimant que c’était là la 
suprême excellence de son grand palais», v. Baldassar Castiglione, op. cit, ed. cit., liv. I, cap. 2. 

1043 Albinia de La Mare, «Notes on Portuguese patrons of the Florentine book trade in the fifteenth century», in 
Cultural links, cit., p. 177.

1044 Cécile Van Hoorebeeck, Livres et lectures…, cit., pp. 193-203.
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tos, facto ainda rastreável mais tarde, o manuscrito foi uma forma privilegiada de 
circulação da cultura escrita em certos meios, sobretudo aristocráticos e corte-
sãos, justamente porque opunha a distinção e a privacidade que o singularizava 
ao carácter eminentemente difusor e vulgarizador do impresso1045. Mesmo no 
que respeita a outros círculos de sociabilidade, inquirir sobre a expressão – e os 
sentidos – dessa circulação manuscrita, nomeadamente entre os intelectuais, é 
uma questão pertinente, embora difícil de tipificar para lá de exemplos avulsos, 
que não deixam por isso de ser significativos. 

No início da década de 30 Damião de Góis conheceu em Pádua o padre 
Francisco Álvares, regressado havia já vários anos da Abissínia, que ofereceu ao 
humanista uma cópia da Verdadeira informação das terras do Preste João, então 
ainda inédita e, de acordo com Amadeu Torres, mais completa do que a versão 
que viria a ser impressa em 15401046. Num outro plano – e seguramente com 
outro sentido – podemos interrogar-nos sobre o alcance da proibição, explícita 
na famosa Epístola à cristandade (c. 1540-41) de Nicolau Clenardo, do uso do 
livro impresso nas escolas de latim em Braga, que o humanista flamengo regeu 
temporariamente aquando da sua estadia em Portugal (1533-38)1047.

Mas para além de tudo, o manuscrito, em particular o manuscrito ilumi-
nado, manteve um capital simbólico indiscutível, cuja persistência em plena 
época do impresso radicava na sua singularidade e capacidade de solenização e 
comemoração – lembremos a extraordinária Bíblia dita dos Jerónimos, um dos 
mais primorosos manuscritos iluminados do século xv, de oficina florentina, 
cujo primeiro volume, datado de 1495, foi encomendado por D. Manuel, ainda 
duque de Beja, nas vésperas da sua subida ao trono, e figurava entre os livros 
da sua guarda-roupa1048. Levada por Junot para França, foi restituída a Portugal 
por Luís XVIII, em 18151049. Lembremos ainda a genealogia encomendada pelo 
infante D. Fernando (1507-34), irmão de D. João III, por intermédio de Damião 
de Góis, então ao serviço da Coroa portuguesa na feitoria de Flandres, magnifi-
camente iluminada por António de Holanda e Simão Bening – o «mór homem 

1045 Fernando Bouza, Comunicación, conocimiento y memoria, cit., pp. 72 e ss.
1046 Amadeu Torres, Noese e crise na epistolografia latina goesiana I. As cartas latinas de Damião de Góis, Paris, 1982, 

p. VIII.
1047 Nicolau Clenardo, «Epístola à Cristandade», in Manuel Gonçalves Cerejeira, O Renascimento em Portugal, I, 

cit., p. 383.
1048 Encomenda muito bem documentada. O contrato foi publicado em 1901, e é datado de 23 de Abril de 1494, 

tendo sido celebrado entre Chimente di Cipriano Sernigi, mercador e cidadão de Florença, como agente de D. 
Manuel, e o florentino Attavanti Gabriello degli Attavanti, iluminador prestigiado e predilecto do papa Leão X,  
v. Albinia de la Mare, op. cit., p. 176 ss.

1049 Martim de Albuquerque, A Torre do Tombo e os seus tesouros; Lisboa, 1990, pp. 215-224; Albinia de la Mare, 
op. cit., pp. 167-182.



10.  m a n uscr I tos e I m P r e s sos 253

daquella arte que hauia em toda Europa»1050, hoje no British Museum1051. 
Muitos outros exemplos podiam aqui ser trazidos, mas um ponto comum os 
une: todos eles são encomendas régias, de grandes senhores, quer laicos quer 
eclesiásticos, ou ainda de instituições que os destinavam às suas bibliotecas. 

Esta importância do manuscrito encontrou a sua máxima expressão em Por-
tugal na Leitura Nova, monumental conjunto de 62 volumes que, por iniciativa 
de D. Manuel, a partir de 1504 e até 1552, transcreveu e coligiu documentos 
das chancelarias régias e outra documentação avulsa. Se, no plano político e 
legislativo, a iniciativa do Venturoso se inscrevia numa estratégia de afirmação 
da Coroa, num outro plano a concepção e a execução da Leitura Nova ilustram 
a persistência e o prestígio do manuscrito no século xvi entre nós. É ao manus-
crito, e não ao impresso, que o poder confiou essa empresa, que assinalava, aliás, 
o período áureo do manuscrito iluminado em Portugal, ocorrido tardiamente 
na primeira metade do século xvi – como sublinham Dagoberto Markl e Sylvie 
Deswarte, já no declínio da iluminura europeia1052 e paralelamente à afirmação 
do livro impresso1053. João Brandão de Buarcos, na sua Estatística de Lisboa de 
1552, refere a existência de cinco tendas de iluminadores e seis casas «em que 
se fazem cartas de marear», o que dá conta da vitalidade desta arte no Portugal 
de Quinhentos1054.

Mas outros exemplos são também significativos. A gramática latina da auto-
ria de João de Barros, cuja composição remonta ao início dos anos 40 da centúria 
de Quinhentos, particularmente fecundos no quadro da obra pedagógica de João 
de Barros, desconhecida até ao século xix, ilustra esse prestígio e essa distin-
ção. Trata-se de um manuscrito iluminado dedicado à infanta D. Maria, filha de  
D. João III, destinado à aprendizagem da língua latina. A gramática e as suas 
belíssimas iluminuras solenizavam não só a aprendizagem da infanta, mas asse-
guravam também o prestígio de uma função – a de mestre dos príncipes – e o 
valimento de Barros na corte joanina, num tempo em que essa aprendizagem 
podia fazer-se com recurso ao objecto impresso1055. Prendendo-se ainda com 

1050 Damião de Góis, Crónica do felicissimo rei D. Manuel, cit., parte II, cap. XIX, Coimbra,1953, p. 65.
1051 António de Aguiar, A genealogia iluminada do infante D. Fernando por António de Holanda e Simão Bening. 

Estudo histórico e crítico, Lisboa, 1962.
1052 V. o monumental estudo, já várias vezes citado, de HannoWijsman, Luxury bound… 
1053 Dagoberto Markl, «Estudo introdutório» à edição do Livro de Horas de D. Manuel, Lisboa, 1983, pp. 9-15; 

Sylvie Deswarte, Les enluminures de la Leitura Nova 1504-1551, cit.
1054 João Brandão (de Buarcos) Tratado da majestade, grandeza e abastança da cidade de Lisboa na 2.ª metade do 

século xvi: estatística de Lisboa de 1552, ed. dir. por Anselmo Braamcamp Freire, notas de Gomes de Brito, 
Lisboa, 1923; também Cristóvão Rodrigues de Oliveira, no Sumário em que brevemente se contêm algumas 
coisas assim eclesiásticas como seculares que há na cidade de Lisboa (1551), apresentação e notas de José da 
Felicidade Alves, Lisboa, 1987, refere dez homens «que fazem cartas de marear» na cidade de Lisboa, p. 94.

1055 BNL, IL. 148. Estudado por Maria Leonor Carvalhão Buescu, «Os “Grammatices rudimenta” de João de 
Barros», in Arquivos do Centro Cultural Português, IV, Paris, 1972, pp. 93-140.
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este prestígio do manuscrito refira-se, para um mesmo lugar – a corte régia –  
e sensivelmente a mesma época, a Lenda da rainha Dona Isabel chamada a 
Sancta... (entre 1548 e 1557), pequeno códice em pergaminho iluminado, com 
dedicatória à rainha D. Catarina, da autoria de Damião de Góis1056, humanista 
cuja produção impressa, em particular no estrangeiro, era então já importante.

Cerca de um século depois da descoberta da arte tipográfica, as Sentenças 
para a ensinança e doutrina do príncipe D. Sebastião, manuscrito iluminado da 
autoria de André Rodrigues de Évora, realizado em 1554 por ocasião do nas-
cimento do príncipe, evidenciam também essa realidade1057. Luís de Matos 
estabeleceu que as cerca de 700 sentenças que integram esta obra, da autoria 
de filósofos, historiadores antigos e doutores da Igreja relativas ao estado e à 
condição de príncipe, foram seleccionadas por André Rodrigues de Évora de um 
conjunto muito mais vasto de cerca de 3400, cuja edição princeps foi publicada 
em Lisboa nos finais de 1554, republicada em Coimbra catorze anos mais tarde, 
e objecto de múltiplas edições no estrangeiro1058. A compilação manuscrita das 
Sentenças destinadas à formação do príncipe recém-nascido resultou pois de uma 
opção que deixava entrever o prestígio e a distinção associados, ainda em pleno  
século xvi, em casos precisos, à transmissão manuscrita da cultura.

Outro caso significativo é a obra de Jerónimo Corte-Real, intitulada Espan-
tosa, y felicissima victoria concedida del cielo al señor don Iuan d’Austria..., poema 
em língua castelhana publicado em Lisboa em 1578 e dedicado a Filipe II, que 
celebrava a vitória de D. João de Áustria na batalha de Lepanto contra a armada 
otomana, em 1571. O manuscrito original, autógrafo e ricamente iluminado, 
datado de 1575, que hoje se encontra na Biblioteca Nacional de Espanha1059, foi 
oferecido por Corte-Real ao monarca em 1576, gesto agradecido por Filipe II,  
em carta de 8 de Novembro desse mesmo ano, reconhecendo ao seu autor  
«el afficion que teneis a mis cosas»1060. Neste caso também, o aparato e a riqueza 
do manuscrito enfatizavam a sua singularidade enquanto objecto, dissociada de 
uma lógica de preparação de um original destinado à impressão.

1056 BNP, IL. 223. Teresa A. S. Ferreira, «Lenda da Rainha Dona Isabel (Códice Iluminado 223 da Biblioteca 
Nacional)», RBN, s. 2, 2 (1), 1987, pp. 23-48; entrada 24 do Catálogo da Exposição Damião de Góis Huma-
nista Português na Europa do Renascimento, Lisboa, 2002, pp. 88-90.

1057 André Rodrigues de Évora, Sentenças para a ensinança e doutrina, cit.
1058 Sobre a relação entre as Sentenças... e a Primera parte de las sentencias que hasta nuestros tiempos, para edificacion 

de buenos costumbres, estan por diversos autores escriptas...Coimbra, 1554, v. a introdução de Luís de Matos à 
ed. fac-similada das Sentenças..., especialmente pp. 24-28. V. ainda A. J. da Costa Pimpão, «André Eborense e 
o seu livro de sentenças e exemplos», in Escritos diversos, Coimbra, 1972, pp. 385-401.

1059 BNE, Mss. 3693, Espantosa, y felicisima victoria cõcedida del cielo al señor Don Juan d’Austria enel golfo de 
Lepanto, dela poderosa armada otomana, enel año de nuestra saluacion de MDLXXI, Compuesta por Ieronimo 
Corte-Real cauallero portugues. Año de mil y quinientos LXXV, que consultámos.

1060 BNP, COD. 3776, fol. 203v. Filipe II parece mesmo ter visitado Corte-Real em Évora quando entrou  
em Portugal, v. Manuel Lopes de Almeida, «Introdução» às Obras de Jerónimo Corte-Real, Porto, 1979,  
pp. XXIV-XXVII.
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Já em pleno século xvii, o cronista-mor António Brandão foi encarregado 
por Filipe III de sumariar as vidas e feitos dos reis portugueses, para a instrução 
do jovem príncipe Baltasar Carlos (†1649), herdeiro do trono de Espanha e de 
Portugal. O resultado do trabalho de António Brandão é um belo códice em 
velino, intitulado Directorio sacado de las vidas i hechos de los esclarecidos reies 
de Portugal, datado de 1634, ilustrado com algumas iluminuras, entre as quais 
uma representando a aparição de Cristo a Afonso Henriques em Ourique1061.  
No contexto preciso de uma encomenda régia, a opção pelo manuscrito ilu-
minado demonstrava bem a persistência e a função simbólica e até ritual da 
transmissão manuscrita da cultura, quase dois séculos após o advento da arte 
tipográfica. É por esta mesma altura que Dagoberto Markl situa aquele que con-
sidera ser o último grande monumento da iluminura portuguesa, o seiscentista 
Missal de Estêvão Gonçalves Neto (1610-22)1062.

Voltando ao advento da tipografia, não faltava, no entanto, quem louvasse 
precisamente essa capacidade de uniformizar mensagens: numa época forte-
mente preocupada pela correcta leitura dos textos sagrados, esta virtualidade 
da imprensa era elogiada de forma explícita por Santa Teresa de Ávila. Embora 
muito rápida, a expansão da imprensa deparou-se também portanto, num 
primeiro momento – que se prolonga, pensamos, até às primeiras décadas do  
século xvi – com resistências culturais significativas, mas que, em última análise, 
se prendiam também com um factor tantas vezes decisivo nos primeiros tem-
pos deste confronto: a força do hábito, ou seja, o apego à ancestral transmissão 
manuscrita1063. Depois, é também necessário ter em conta, como observa Trevor 
Dadson, que o gosto pelo manuscrito, mesmo em livrarias onde este convivia já 
com o impresso, mostrava como o «livro de mão» era um veículo habitual da 
leitura, mais próximo de um uso privado e pessoal, função que era ainda uma 
evidência em pleno século xvii1064.

Uma apreciação dos números em jogo desde a composição da Bíblia das  
42 linhas revela a amplitude do movimento tipográfico na Europa. Chegaram até 
nós entre 30 e 35 mil impressões diferentes, que correspondem a um número 
de 10 a 15 mil obras distintas e a um total de cerca de 20 milhões de exem-
plares impressos antes de 1500. Número impressionante em termos absolutos, 
mas sobretudo se tivermos em conta que a Europa contava com uma popula-
ção de cerca de 70 milhões de habitantes, dos quais uma escassa minoria era 

1061 BNE, Mss. 2850. O códice foi estudado por Fernando Bouza Alvarez, «La herencia portuguesa de Baltasar 
Carlos de Austria. El “Directorio” de fray Antonio Brandão para la educación del heredero de la monarquía 
católica», Cuadernos de Historia Moderna, 9, 1988, pp. 47-61.

1062 Existente na BACL. 
1063 Pascale Bourgain, «L’édition des manuscrits», in Histoire de l’édition française, 1, cit., pp. 89-90.
1064 Trevor Dadson, op. cit., pp. 43-44.
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alfabetizada. Para o caso espanhol, que com alguma segurança podemos afir-
mar não estar longe do que se passava então em Portugal, estudos estatísticos 
apontam para uma percentagem de analfabetismo que, apesar de assimetrias 
de acordo com determinados indicadores – classe e função social, sexo, espaço 
rural ou urbano – variava entre 75% e 90% para o conjunto da população no  
século xvi1065.

No século xvi estimam-se entre 140 a 200 milhões de livros impressos para 
uma população europeia que, no final do século, e compreendendo, na expressão 
de Braudel, os seus «confins moscovitas», não teria mais de 100 milhões de 
habitantes1066. A primeira difusão da tipografia obedeceu a uma lógica centro/
periferia, na qual teve natural destaque a Alemanha onde, cerca de 1470, todas 
as grandes cidades tinham já oficinas tipográficas. Em Itália, a imprensa sur-
giu em 1463 e, no final do século, 73 cidades tinham oficinas de impressores.  
O movimento alastrou nos anos 70 (França, Holanda, Espanha, Hungria, 
Polónia, Inglaterra) e nos anos 80 às zonas mais periféricas (Áustria, Suécia,  
Portugal). Na Rússia a tipografia fez a sua entrada apenas em 1563. 

Luis Gil Fernández sublinha a amplitude cultural do movimento, em 
particular no que respeita à restituição do legado da Antiguidade, afirmando 
que no final do século xvi havia sido editada e reeditada, em muitos casos, a 
totalidade da literatura grega e latina transmitida pelos códices medievais1067.  
Só Aldo Manuzio, porventura o maior dos impressores humanistas, estabelecido 
em Veneza em 1494, editou, até 1515, cerca de 150 obras de autores clássicos. 
Em 20 anos de actividade, Aldo publicou, pela primeira vez, na língua grega 
original, autores como Píndaro, Heródoto, Sófocles, Tucídides, Aristófanes, 
Platão, Xenofonte, Demóstenes ou Plutarco1068. 

A cartografia relativa à implantação da arte tipográfica1069 permite concluir 
que não existiu uma coincidência com o quadro de repartição das universida-
des medievais, ultrapassando-o largamente. Por outro lado, o livro impresso, de 
imediato sujeito às regras da oferta, da procura e do lucro, como mercadoria que 
era, ligou-se às rotas, aos tráficos, às feiras, o que explica a forte presença dos 
impressores e dos ofícios e actividades associados à produção e ao mercado do 
livro nas grandes rotas do comércio europeu, terrestres ou marítimas – casos de 

1065 Juan Gil Fernández, Panorama social del Humanismo español, cit., p. 619 e nota 18.
1066 Henri-Jean Martin e Lucien Febvre, op. cit.; Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 

XV e-XVIIIe siècle, 1 – Les structures du quotidien: le possible et l’impossible, Paris, 1979, p. 351.
1067 Luis Gil Fernández, Panorama social del Humanismo español, cit., p. 517.
1068 Artur Anselmo, «A tipografia ao serviço do Humanismo», in HP, p. 463.
1069 Mapas apresentados por Elizabeth Eisenstein relativos à difusão da imprensa até 1500, em The printing revo-

lution in Early Modern Europe, Londres, 1990, pp. 14-15; Maria José Ferro Tavares, História social das técnicas, 
Lisboa, 1999, p. 271.
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Augsburgo, Frankfurt1070, Rouen, Nantes, Antuérpia, Lyon, que em 1500 pos-
suía mais de 50 livreiros-editores1071, ou Medina del Campo1072. 

Quanto a Portugal, o número de incunábulos conhecidos é de 31. Destes,  
13 são em hebraico – facto que testemunha, também no campo cultural, a 
importância da comunidade judaica em Portugal, acrescida nos últimos anos de  
Quatrocentos – nove em português e nove em latim, o que, mesmo tendo em 
conta as espécies desaparecidas, confirma o lugar periférico do país no mapa 
relativo à primeira implantação da imprensa1073. No século xvi, o desenvolvi-
mento da actividade editorial no nosso país não é muito notável, calculando-se 
em 2000 o total das edições1074, para um número de impressores que ronda os 
50 para todo o século1075. Até 1535, a análise da produção tipográfica conhe-
cida aponta para números muito baixos, na ordem de uma média de 0,6 títulos 
impressos por ano, verificando-se depois um crescimento apreciável até 1565, 
ano em que se registam 30 edições, seguido de uma desaceleração até 1580 e um 
novo crescimento que atinge o seu pico, até final do século, entre 1586 e 15901076. 

A produção tipográfica ao longo de toda a Época Moderna colocava Portu-
gal na periferia da Europa da edição, quer sob o ponto de vista das dificuldades 
económicas e materiais da impressão, quer do volume de obras impressas, do 
número de impressores ou dos aperfeiçoamentos técnicos. Os testemunhos 
sobre essa realidade são abundantes. Em carta dirigida a D. João de Castro a  
16 de Março de 1547, André de Resende lamentava as dificuldades na impres-
são do Breviario eborense, encomendado pelo cardeal D. Henrique, nas oficinas 

1070 V. o panegírico da grande feira de Frankfurt pelo humanista francês Henri Estienne, Francofordiense émpo-
rium, sive Francofordienses nundinae/Panegírico da Feira de Francoforte, 1574, tradução de Aires A. Nascimento, 
Revista Portuguesa de História do Livro e da Edição, I, 1, 1997, pp. 65-116.

1071 Natalie Zemon Davis, «Le monde de l’imprimerie humaniste: Lyon», in Histoire de l’édition française, 1 –  
Le livre conquérant, cit., pp. 303-335. 

1072 Sobre a geografia dos grandes centros tipográficos nos séculos xv e xvi, Henri-Jean Martin e Lucien Febvre, 
op. cit., pp. 243-305; Jean-François Gilmont, «Les centres de la production imprimée au XVe et XVIe siècles», 
in S. Cavaciocchi, ed., Produzione e commercio della carta e del libro secc. xiii-xviii, Florença, 1992, pp. 343- 
-364; e o recente Libros y ferias. El primer comercio del libro impresso. Quinto Centenario de la Imprenta de 
Medina del Campo 1511-2011, Exposición y Catálogo, Valladolid, 2011.

1073 Lista dos incunábulos em Artur Anselmo, Les origines de l’imprimerie au Portugal, Paris, EPHE, 1983, pp. 471- 
-73 e respectiva descrição catalográfica, pp. 485-539. Recentemente, Maria Valentina Sul Mendes comprovou 
que a 2.ª edição do Sacramental, antes datada de 1539, se situa afinal entre 1494 e 1500. V. João Teles e Cunha, 
A memória à luz da História ou a Biblioteca do bispo do Algarve, s.l., 2007, p.  53. Daí termos acrescentado 
um exemplar ao inventário dos incunábulos de Artur Anselmo. Sobre a descoberta, em 1965, do até hoje 
tido como o mais antigo incunábulo em língua portuguesa, o Tratado de confissom, v. J. V. de Pina Martins, 
«”O Tratado de confissom” (Chaves, 1489) identificado em Maio de 1965 vendido a um bibliófilo e hoje no 
espólio da Biblioteca Nacional», in Histórias de livros…, cit., pp. 15-19.

1074 Se bem que o número conhecido de obras dos prelos quinhentistas portugueses tenha subido, continua cor-
recta a ordem de grandeza estabelecida por Anselmo. 

1075 António José Saraiva, História da cultura em Portugal, II, Lisboa, 1955, p. 128.
1076 Seguimos aqui de perto Jorge Borges de Macedo, «Livros impressos em Portugal no século xvi. Interesses e 

formas de mentalidade», in Os Lusíadas e a História, Lisboa, 1979, quadro 2; e «Produção média tipográfica 
conhecida do século xvi em quinquénios», p. 41. V. também António José Saraiva, op. cit., pp. 128-130.
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de Luís Rodrigues, livreiro do rei: «e com has cousas d’este regno serem todas 
vagarosas saluo hos desgostos da vida, assi tambeem has artes e exercitios poli-
dos teem tam poucos apparelhos, e maxime esta arte de imprimir», constatava 
Resende, acrescentando que «passa de hûo anno que trabalho na impressam 
e non tenho chegado a mais que aa meetade, e a põer bõa diligentia, hei ainda 
mester sex meses largos. Isto com nunqua sair da casa do impressor, porque soo 
meio dia que la nan vou, arruinam tudo»1077. 

O humanista D. Jerónimo Osório deixou inúmeros manuscritos por publi-
car, para além de importante espólio da sua correspondência latina. É conhecida 
a sua relutância em imprimir textos de sua autoria em Portugal, apesar de muito 
instado a isso, dentro e fora do Reino, por humanistas, como o helenista inglês 
Roger Asham, mas também pelos papas Pio V e Gregório XIII e cardeais, como 
Reginald Pole, antigo preceptor de Isabel I de Inglaterra1078, ou ainda Stanislav 
Hosius, dado o prestígio de que Osório gozava, em particular após a publicação, 
em 1542, da obra De nobilitate civile et christiana, que teve, como assinalámos, 
grande ressonância europeia. Se as publicações além-Pirenéus concitavam a sua 
hesitação por não poder acompanhar pessoalmente o processo de edição, em 
Portugal Osório temia a inabilidade – e a ganância, como chegou a escrever – 
dos tipógrafos portugueses1079.

Voltando a André de Resende, o seu desencanto, porventura exagerado, 
perante a condição da arte tipográfica entre nós, tomaria um sentido e um alcance 
ideologicamente mais amplos, ao estabelecer-se uma articulação entre o escasso 
recurso à imprensa e a alegada incapacidade dos portugueses em fixarem pela 
escrita uma memória colectiva. Em 1624, nos Discursos varios politicos, Severim 
de Faria constatava que «na nossa lingua não há muitas impressões, pela pouca 
aplicação que os Portugueses tem a estampar suas obras»1080 – sabemos, aliás, 
da importância do espólio manuscrito do próprio Severim de Faria. 

Dois anos antes do lamento de André de Resende, nas palavras que antecedem 
a edição da Crónica de D. João II de Garcia de Resende, o impressor António 
Álvares fazia idêntica constatação, ao sentenciar ser o país pouco inclinado a 
«dar à estampa cousas proprias». Nas palavras dirigidas «Ao leitor», António 
Álvares referia a usura do tempo e o «natural descuydo da nação portugueza, 
mais inclinada a fazer, que a dizer» como razões preponderantes para a perda 

1077 ANTT, Ms. S. Lourenço, liv. IV, fol. 52, publicado por Venâncio Deslandes, op.  cit., pp.  24-27. O Breviario 
eborense viria a ser dado à estampa no ano seguinte, em 1548.

1078 Léon Bourdon, «Jerónimo Osório et les humanistes anglais», in L’Humanisme portugais et l’Europe, Paris, 
1984, pp. 263-333.

1079 Sebastião Tavares de Pinho, «Epistolografia e Humanismo em D. Jerónimo Osório», in HP, pp. 325-330.
1080 Manuel Severim de Faria, Discursos varios politicos, Évora, 1624, fol. 81.
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de muitas das memórias da história colectiva dos portugueses1081. Faria e Sousa 
(†1649), mais contundente, no «Prólogo» da Europa portuguesa, em 1667, onde 
retomava, desenvolvendo-a, a reflexão que já fizera no Epitome de las historias 
portuguesas (1628), verberava os portugueses por permitirem e fomentarem o 
«naufragio del olvido» a que votavam a História e a cultura nacionais. Entre 
os factores que considera decisivos para essa perda de memória, Faria e Sousa 
destacava justamente, em termos críticos, a raridade do recurso à tipografia1082. 

Já no século xviii o padre Rafael Bluteau, quando no «Prólogo» do seu 
monumental Vocabulario portuguez e latino (I, 1712) empreende um expressivo 
e vibrante elogio da «arte typographica», que permitia tirar do prelo «folhas 
inteiras, repentinamente doutas», estava a elogiar uma arte que ao tempo, em 
Portugal, continuava a ter uma expressão modesta – o próprio Bluteau se quei-
xava, aliás, das dificuldades que tivera em dar a sua obra à estampa. Tal não sig-
nifica que o poder político não tivesse uma aguda percepção das potencialidades 
da imprensa como instrumento ao serviço da Coroa. No caso português, essa 
noção era totalmente clara nos primórdios da tipografia – a carta de D. Manuel 
passada a Jacob Cromberger, de 8 de Fevereiro de 1508, que anunciava um 
conjunto de privilégios a conceder aos impressores em Portugal, referia «quam 
necesaria he a nobre arte da ympresam [...] pera o bom governo, porque com 
mais facellidade e menos despeza os menistros de yustiça posam usar de nosas 
leys e ordenações»1083.

Os estudos sobre a actividade tipográfica em Portugal nos séculos xvii e 
XVIII confirmam a modéstia da produção tipográfica portuguesa e o estatuto 
periférico de Portugal no conjunto da Europa da edição, no âmbito do que 
Roger Chartier chamou o «Antigo Regime tipográfico»1084. Neste panorama, 
há contudo a registar, de acordo com Artur Anselmo, dois momentos fortes na 
produção tipográfica portuguesa: o primeiro na conjuntura política da Restau-
ração (1641-1650), e o segundo durante o reinado de D. João V (1707-1750) 
no âmbito da consolidação do aparelho cultural monárquico joanino. Símbolo 
desse empenhamento é o facto de no próprio ano da sua aclamação, em 1707, 
D. João V ter presenciado trabalhos de composição e impressão de Valentim 
da Costa Deslandes, não na oficina, mas provavelmente no próprio palácio real, 
para onde o impressor terá levado os seus caixotins e a sua prensa, como susten-
tam Sousa Viterbo e, mais recentemente, Artur Anselmo1085.

1081 Crónica de D. João II, ed. cit., pp. VIII e XIII. Registe-se esta curiosa noção, que se diz recolhida num dito de 
D. João III a Paulo Giovio.

1082 «Prologo» a Europa Portuguesa, 2.ª ed., Lisboa, A. C. Melo, 1668 (1.ª ed. 1667).
1083 Publicada por Deslandes, op. cit., pp.12-13.
1084 Roger Chartier, «L’Ancien Régime typographique: réflexions sur quelques travaux récents», Annales ESC, 

36.e année, 1, 1981, pp. 191-209.
1085 Artur Anselmo, «O livro português na época de D. João V», cit., pp. 89-90.



A NA I S A B E L BU E SCU |  A  L I V R A R I A R E NA SCE N T I STA D E D.  T EO D ÓS I O I ,  DU QU E D E B R AG A NÇ A260

Mas há campos, pelo carácter sistemático com que neles podemos observar 
esta questão, que permitem uma apreciação especialmente reveladora da per-
manência de uma cultura manuscrita em Portugal na Época Moderna. É o caso 
da cronística e da historiografia. Na realidade, uma vez que se trata de obras que 
fazem parte dos mecanismos e instrumentos ideológicos de afirmação de um 
Estado em construção e de constituição de uma «memória colectiva», poderia 
supor-se que as crónicas régias seriam objecto de prioritária e especial atenção 
no que respeita à sua fixação pela imprensa. No entanto, tal não se verificou. 
Em 1562, por ocasião das primeiras Cortes do reinado de D. Sebastião, um dos 
capítulos recomendava com urgência a impressão das «Chronicas dos reys pas-
sados» que se guardavam na Torre do Tombo, «para exemplo, e esforço dos 
presentes, e vindouros»1086. 

Já no século xvii, segundo frei Fortunato de S. Boaventura, frei Bernardo 
de Brito, cronista-mor desde 1614, teve entre mãos o projecto de edição das 
crónicas dos reis de Portugal existentes na Torre do Tombo, por encomenda 
expressa de Filipe II, projecto que não teve continuidade1087. A esmagadora 
maioria das crónicas régias permaneceu manuscrita até muito tarde. É certo, 
como observa Francisco Bethencourt, que as crónicas «conhecem uma razoável 
difusão nos círculos aristocráticos e eclesiásticos, verificando-se uma persistente 
prática de cópias até ao século xviii»1088. É portanto neste duplo contexto que 
devemos entender a forte expressão das crónicas manuscritas na livraria de  
D. Teodósio. Como assinala também Oliveira Marques, faziam-se cópias 
luxuosas das crónicas de Fernão Lopes, Zurara e Rui de Pina no século xvi por 
encomenda régia1089; mas a letra de forma, pelas suas funções de multiplicação, 
consagração e legitimação, conferia-lhes «outro alcance social, intelectual e 
político»1090. Na sintomaticamente chamada Collecção de livros ineditos de histo-
ria portugueza a Academia Real das Ciências empreendeu, a partir de 1790 e até 
1824, a publicação de muitas crónicas até então inéditas. Vejamos em seguida 
um mapeamento, não exaustivo embora, desta questão para o caso português.

1086 José Pereira Baião, Portugal cuidadoso, e lastimado com a vida e perda do senhor rey Dom Sebastião, o Desejado de 
saudosa memoria, Lisboa, 1737, cap. VII, § 131, p. 41.

1087 Frei Fortunato de São Boaventura, «Memoria de algumas particularidades com que se pode accrescentar, 
e corrigir o que até ao presente se tem publicado sobre a Vida e Escritos do Chronista mór fr. Bernardo de 
Britto», «Memorias dos Correspondentes», in Historia e memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 
VII, 1821, p. 28.

1088 Francisco Bethencourt, «A sociogénese do sentimento nacional», in A Memória da Nação, Colóquio do 
GES da FCSH (Fundação Calouste Gulbenkian, 7-9 Outubro de 1987), org. Francisco Bethencourt e Diogo 
Ramada Curto, Lisboa, 1991, p. 486.

1089 A. H. de Oliveira Marques, «As realidades culturais», in Nova História de Portugal, dir. Joel Serrão e A. H. de 
Oliveira Marques, V – Portugal do Renascimento à crise dinástica, coord. João Alves Dias, Lisboa, 1998, Lisboa, 
1998, p. 462.

1090 Francisco Bethencourt, ibidem.
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Quadro 16 – CRONÍSTICA E HISTORIOGRAFIA 
(por obras e datas) 

autor obra data de  
composição

data da 
1.ª edição 
impressa

Fernão Lopes (†c.1460) Crónica de D. João I     1434-49 1644

Crónica de D. Pedro I     1434-49 1735

Crónica de D. Fernando a. 1443 1816

Gomes Eanes de Zurara 
(†1474)

Crónica da tomada da Cidade 
de Ceuta

 1450 1644

Crónica de D. Pedro de Meneses  1464 1792

Crónica de D. Duarte de 
Meneses

c. 1468 1793

Crónica dos Feitos da Guiné     1452-53 1841

Mestre Mateus Pisano 
(†?)

De Bello Septensi c. 1460 1790

Rui de Pina (†1522) Crónica de D. Afonso IV 1653

Crónica de D. Sancho I 1727

Crónica de D. Afonso II 1727

Crónica de D. Sancho II 1728

Crónica de D. Afonso III 1728

Crónica de D. Dinis 1729

Crónica de D. Duarte 1790

Crónica de D. Afonso V c. 1504 1790

Crónica de D. João II c. 1504 1792

Duarte Galvão (†1517) Crónica de D. Afonso Henriques c. 1505 1726

Cristóvão Rodrigues 
Acenheiro (†1538)

Crónica dos Senhores Reis de 
Portugal

    1535-37 1824

António de Vaena 
(†depois de 1582)

Crónica de D. Sebastião     1580-82 1837

António de Castilho 
(†1589)

Crónica de D. João III c. 1589 1970

Crónica do Cardeal-Rei D. 
Henrique

1840

Pero Roiz Soares 
(†1628?)

Memorial 1953

Frei Luís de Sousa 
(†1632)

Anais de D. João III  1627 1844
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O problema da permanência da cultura manuscrita é portanto um dado 
fundamental – e estrutural – para a compreensão da circulação da cultura escrita 
no Portugal Moderno. Devemos a Vitorino Magalhães Godinho a chamada 
de atenção para a importância de que se revestiria o arrolamento das obras 
que foram ficando manuscritas, questão que considerou decisiva para poder 
estabelecer-se um recorte mais nítido dos contornos da produção e difusão da 
cultura em Portugal, em particular no que respeita ao estudo das elites e dos 
próprios poderes, que dispunham de poucos meios – ou que os canalizavam 
para outros fins – para tornar efectivos certos padrões que tendiam a tornar-se 
dominantes1091. 

Por outro lado, esta averiguação é crucial para um melhor entendimento das 
formas de circulação da cultura escrita e para o conhecimento efectivo que as 
várias épocas têm das obras culturais, evitando-se por vezes projecções anacróni-
cas no que diz respeito quer à importância, em termos quantitativos, quer à feição 
inovadora que a imprensa teria desde logo assumido entre nós1092. Finalmente, 
a consideração deste problema evidencia como, ao longo da Época Moderna, 
sobretudo até finais de Seiscentos – embora havendo exemplos expressivos, 
recentemente estudados, para o século xviii1093 – impresso e manuscrito não 
se excluíam, existindo circuitos específicos de circulação de obras manuscritas 
alheios à tipografia.

Inquirir sobre o problema da transmissão da cultura escrita após o advento 
da imprensa não pode portanto confinar-se ao estudo da actividade editorial e do 
trabalho dos impressores, mas tem de atender também à transmissão manuscrita 
das obras culturais. A representação historiográfica que privilegia uma descon-
tinuidade radical na transmissão da cultura escrita após a invenção da imprensa 
pressupondo, em articulação e de forma implícita, o definitivo ocaso da circula-
ção manuscrita da cultura é essencialmente equívoca, e tem sido objecto de uma 
reproblematização pela actual historiografia, com destaque para Roger Chartier 
e Fernando Bouza1094. O manuscrito manteve um indiscutível espaço de circu-
lação no Portugal moderno, e pelo menos na primeira metade do século xvi, 
como foi notado por António José Saraiva nos anos 50 do século passado, e rei-
terado mais tarde por Borges de Macedo, pois «o livro manuscrito predominou 

1091 Vitorino Magalhães Godinho, «O naufrágio da memória nacional e a Nação no horizonte do “marketing”», 
in A memória da Nação, cit., pp. 22-23.

1092 Ana Isabel Buescu, «A persistência da cultura manuscrita», cit., pp. 19-48.
1093 João Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda, Fernanda Olival, op. cit.
1094 «[…] muchos textos seguían ofreciéndose sólo en copias manuscritas y [que] por tanto cualquier análi-

sis sobre la selección y difusión de los textos que se base unicamente en la producción impresa carecerá de 
valor general». Julián Martín Abad, op. cit., p. 166. Alberto Blecua, Manual de crítica textual, Madrid, 1990, 
pp. 201-216. Fernando Bouza, Comunicación… cit., pp. 101-102; idem, «Cultura escrita e história do libro. A 
circulação manuscrita nos séculos xvi e xvii», in O livro antigo em Portugal e Espanha, cit., pp.63-95. Trevor 
Dadson, op. cit., pp. 41-44.
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no nosso país sobre o livro impresso»1095. Na primeira metade do século xvii, 
o predomínio dos textos manuscritos sobre os impressos em Portugal era ainda 
acentuado, de acordo com Diogo Ramada Curto1096, e mesmo na viragem para o 
século xviii a importância da produção manuscrita permanecia inquestionável.

A própria utilização mais intensa da tipografia pelos poderes deve ser vista 
de forma cuidadosa, tornando-se necessário não fazer uma leitura homogé-
nea de uma tal realidade. Por exemplo, na visitação efectuada pela Ordem de 
Santiago às suas igrejas e comendas do Algarve em 1517-18, regista-se ainda 
um predomínio esmagador dos livros manuscritos entre os livros de culto  
(c. 86%), embora já surjam alguns impressos, sobretudo missais1097. Em pleno  
século xvi, em Alcobaça, os monges copistas continuavam a exercer, ritmada-
mente, a sua função1098. Esta realidade não era na época seguramente excepcio-
nal, nem mesmo noutros contextos bem mais dinâmicos: na abadia de Claraval, 
em 1506, existiam 1788 manuscritos e apenas três livros impressos1099.

Embora, como veremos adiante, outras razões concorressem para a persis-
tência de uma cultura manuscrita, esta realidade articula-se, como já afirmá-
mos, com a escassa vitalidade da actividade tipográfica entre nós. A imprensa 
foi um instrumento de alcance relativamente limitado no Portugal moderno, 
num quadro em que dificuldades de vária ordem condicionavam fortemente a 
actividade editorial: desde logo, dificuldades na aquisição dos seus factores de 
produção: a escassez e a carestia do papel, de que há muitos e frequentes teste-
munhos1100, apesar de conhecido em Portugal desde o século xiii e fabricado  
provavelmente desde o início do século xv na região de Leiria1101. Por outro 
lado, há que sublinhar a importação dos caracteres metálicos – a «viagem dos 
caracteres», como sugestivamente lhe chamou Pina Martins – que se prolonga 
por mais de dois séculos. Só na primeira metade do século xviii surgiu a pri-
meira fábrica de fundição de caracteres em Portugal, pela mão do francês Jean 
de Villeneuve, com o patrocínio de D. João V, no âmbito da criação da Academia 
Real da História. Como sublinhava o próprio Villeneuve, «ate agora ou se man-
davam vir de fóra do Reino, saindo delle consideravel cabedal, ou se uzava das 
[matrizes] imperfeitas, e gastadas com o tempo [...]»1102. Em suma, a «nobre 
arte da imprimissão» implicava recursos económicos apreciáveis, o que ajuda 

1095 António José Saraiva, op. cit., p.130.
1096 Diogo Ramada Curto, O discurso político…, cit., p. 102.
1097 Fernando Calapez; António Viegas, Visitação da Ordem de Santiago ao Algarve, 1517-1518, Suplemento da 

Revista Al’Ulyã, 5, transcrição de F. C. e A. V., Loulé, 1996.
1098 Mário Martins, «Copistas dos códices alcobacenses», Brotéria, 66, 4, 1958, p. 423.
1099 Henri-Jean Martin e Bruno Delmas (colab.), op. cit., p. 183.
1100 V. referências várias nos Documentos para a história da tipografia portuguesa, cit.
1101 Ana Maria Leitão Bandeira, op. cit., pp. 13 e ss.
1102 Jean de Villeneuve, Primeira origem da arte de imprimir dada a lus pellos primeiros characteres que João de Ville-

neuve formou para serviço da Academia Real da Historia Portugueza..., Lisboa, 1732, cit. por Antero Ferreira, 
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a explicar o seu uso privilegiado pelos poderes, e as dificuldades de muitos em 
aceder à impressão, como sucedeu com Jerónimo de Barros, filho de João de 
Barros, que nos primeiros anos de Seiscentos pedia a Filipe II mercê de três mil 
cruzados para tirar «a lus o que meu pai deixa escrito da historia de Africa»1103, 
que acabou por se perder.

Cabe também sublinhar que a circulação manuscrita abrangia, por vezes, a 
reprodução de obras já impressas. Desta prática da reprodução manuscrita de 
obras impressas – bastante comum nos primeiros tempos da tipografia1104 – em 
virtude da sua raridade ou da precariedade da sua difusão existem entre nós 
abundantes testemunhos, nos mais variados campos, com particular incidência 
– embora não só – para o século xvi, como sucede com várias obras de João de 
Barros, com cópias feitas, como assinala António Baião, a partir das respectivas 
edições impressas1105; de Pedro Nunes (†1578) existe um número assinalável 
de cópias manuscritas tardias (século xviii) dos seus tratados científicos mais 
significativos1106. De 1747 é a cópia manuscrita, com 801 fólios, do Vocabulario 
da lingoa de Iapam, impresso em Nagasaqui pela Companhia de Jesus em 1593, 
«tresladada do livro emprenso»1107. No campo literário – que retomaremos 
adiante – referiremos a versão portuguesa da celebrada obra de Giovanni della 
Casa (†1556), Il galateo (1550-55), um dos expoentes da literatura de civili-
dade no século xvi. Traduzida tardiamente para português por Francisco Xavier 
Pinto de Magalhães e publicada em Lisboa em 1732, esta versão foi objecto de 
cuidada cópia manuscrita por Francisco Nunes Ferreira, em 17631108. Exemplo 
sugestivo é ainda o da Summa politica de Sebastião César de Menezes, obra 
dedicada ao príncipe D. Teodósio e impressa em Lisboa em 1649, de que existe 
cópia, com letra do século xviii, na secção de manuscritos da biblioteca de  
D. Manuel II, em Vila Viçosa. Na Advertência que antecede o texto, a justificação 
para a realização da cópia é significativa: «a raridade deste livro, e o não ser facil 
encontrar-se impresso, por mais diligencias, que se tem feito, excepto na mão 

«Jean de Villeneuve: a primeira fábrica de fundição de caracteres em Portugal, Lisboa», Revista Portuguesa de 
História do Livro, IV, 8, 2001, pp. 143-158.

1103 Documento publicado por António Baião, «Documentos ineditos sobre João de Barros, sobre o escritor seu 
homonimo contemporaneo, sobre a familia do historiador e sobre os continuadores das suas ”Decadas”», 
Boletim da Segunda Classe da Academia das Sciencias de Lisboa, XL, 1917, p. 312.

1104 Pascale Bourgain, «L’édition des manuscrits», cit. pp. 89-90; C. E. Lutz, «Manuscripts copied from printed 
books», in idem, Essays on manuscripts and rare books, Hamden, 1975, pp. 129-138.

1105 António Baião, «Introdução» à Asia de Joam de Barros. Primeira Década, 4.ª ed. revista e prefaciada por […], 
Coimbra, 1932, p. L.

1106 Algumas delas estiveram expostas na Exposição dedicada a Pedro Nunes na BNP, por ocasião das comemo-
rações do 5.º centenário do seu nascimento, em 2002. V. PN.

1107 BA, cod. 46-VIII-35.
1108 BNP, RES. COD. 11061, O galateo ou cortezão, obra que compoz na lingua italiana monsenhor João de la Casa 

e tradusio no idioma portuguez Francisco Xavier Pinto de Magalhães entre os arcades Erotilo, e agora novamente 
manuscripta por Francisco Nunes Ferreira, natural da Cidade da Guarda, 1763.
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do Exmº Conde de S. Dumil, que custou muito a emprestallo, foi a causa de se 
mandar copiar, para que os curiosos se pudessem aproveitar das suas lições»1109. 

Se os factores económicos, mas também, embora de forma progressiva-
mente declinante, de resistência ao impresso são determinantes, factores de 
outra ordem – social, ideológica – interferiram com o desenvolvimento da tipo-
grafia entre nós: o «crivo» das licenças (do Ordinário diocesano, da Inquisição, 
do Desembargo do Paço, esta a partir de 1576) a que as próprias Ordenações 
do Reino obrigavam; a vigilância da Inquisição e as buscas às colecções par-
ticulares, aos fundos das livrarias, aos barcos que aportavam vindos de fora, 
medidas enquadradas, para além dos róis de livros proibidos a partir de 15471110, 
por legislação que se multiplicou desde 1539, ano em que o cardeal-infante  
D. Afonso, arcebispo de Lisboa, ordenava aos livreiros de Lisboa que apresentas-
sem as listas dos livros existentes nos seus estabelecimentos1111. 

Esta situação mostrava a extrema atenção à circulação de obras consideradas 
perigosas, facto que não era um exclusivo da época do impresso: o alvará de  
D. Afonso V (†1481) de 18 de Agosto de 1451 ordenava que fossem queimados 
«livros reprovados por falsos e heréticos» que circulavam «em a dita cidade de 
Lixboa e em as outras cidades e villas e lugares», fazendo expressa referência 
a traslados de livros de «Joanne Velif [sic] e de Ioane Hus»1112; mas a acção 
da censura pode documentalmente fazer-se remontar pelo menos aos últimos 
anos do reinado de D. Dinis1113. Por seu turno, nos reinos ibéricos a Inquisição 
vigiava e reprimia a heterodoxia desde um período mais recuado (1478), e a 
repressão sobre os humanistas e a sua intervenção intelectual e produção escrita 
era particularmente violenta em Castela e em Valencia1114. A esta realidade não 
foi alheio o facto, de acordo com Miguel Batllori, de «en la Corona catalano- 
-aragonesa, el Estado más profundamente erasmista fue el reino de Valencia»1115. 

A Inquisição mostrava-se portanto atenta à existência de traslados manus-
critos de obras proibidas nos Índices. Esta atenção é testemunhada pelas penas 
previstas para os possuidores de cópias de livros impressos interditados pelo 
Santo Ofício. A «Decima regra» do Rol dos livros que neste Reyno se prohibem... 
(1564), tradução portuguesa do Index tridentino publicado nesse mesmo  

1109 IBDMMI, p. 36.
1110 V. os 9 índices quinhentistas de livros proibidos publicados por Artur Moreira de Sá, Índices dos livros proibidos 

em Portugal no século xvi, cit.
1111 Documento publicado por Artur Moreira de Sá, in op. cit., doc. VIII, pp. 59-60. 
1112 BNP, ms. Alc. 114, fols. 342v.-343, publicado por Artur Moreira de Sá, op. cit., «Documentos», I, pp. 50-51. 

Este documento fora já publicado por I. S. Révah, La censure inquisitoriale portugaise au XVIe siècle, I, Lisboa, 
1960, pp. 37-38.

1113 Manuel Cadafaz de Matos, «Três momentos para o estudo dos primórdios da imprensa bíblica», cit., pp. 145 
e 147.

1114 Luis Gil Fernández, «El Humanismo español del siglo XVI», cit., pp.76-88.
1115 Miguel Batllori, Humanismo y Renacimiento. Estudios hispano europeos, Barcelona, 1987, p. 43.
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ano em latim, estabelecia sanções idênticas para quem divulgasse ilicitamente 
livros «escritos de mão» e para os impressores de livros proibidos ou sem 
licenças1116, de onde parece poder inferir-se que essa circulação manuscrita seria 
expressiva. Esta vigilância sobre a palavra escrita abrangia portanto, de forma 
indiscriminada, obras manuscritas e impressas, o que nos conduz também, nas 
palavras de Artur Anselmo, ao universo da «palavra perdida e não achada», 
dos textos para sempre perdidos ou até voluntariamente destruídos sem terem 
sido sujeitos à impressão1117. Ainda nas palavras de Artur Anselmo, «a censura 
prévia de todos os livros, no período que vai desde a introdução da inquisição 
em Portugal (1536) até à publicação do monumental Index auctorum damnatæ 
memoriæ (1624), não deixa ver na floresta bibliográfica da época senão alguns 
troncos maiores»1118.

Mas outros factores, para além dos de natureza económica ou a censura, 
concorriam para que muitas obras permanecessem inéditas. A questão da exis-
tência de públicos diferenciados em termos sociais e culturais é uma zona de 
averiguação complexa, mas central, já abordada, de forma pioneira para o caso 
português, por António José Saraiva1119. Assim, muitas obras houve que, prepa-
radas para a impressão, não foram editadas por se considerar, como sublinhou 
Oliveira Marques, não haver público suficiente que justificasse mesmo uma tira-
gem modesta – e os tipógrafos faziam previamente essas contas1120. 

Ou seja, a tipografia é um instrumento que amplifica a palavra escrita – e essa 
é a sua dimensão mais «solar» – mas também selecciona1121, em função de uma 
teia complexa de mecanismos, mais difíceis de sondar, como é o caso dos gostos 
ou preferências literárias e estéticas de uma época, a maior ou menor proximi-
dade dos poderes ou da corte, a existência de públicos e, portanto, de mercados 
mais ou menos alargados, ou outros aparentemente mais explícitos, como a cen-
sura – que dificulta, atrasa ou impede a publicação de obras1122, ou que as remete 
para uma circulação clandestina, manuscrita ou impressa. Como observa Artur 
Anselmo, «a estabilização dos critérios censórios durante cerca de dois séculos, 
dentro da mais apertada vigilância, teve, entre outras consequências culturais, 
duas da maior importância ecdótica: por um lado, a proliferação de manuscritos 

1116 Rol dos Livros que neste Reyno se prohibem..., Lisboa, 1564, publ. por Artur Moreira de Sá, cit., p. 463.
1117 Artur Anselmo, «A palavra recôndita na cultura portuguesa da época barroca», Revista Portuguesa de História 

do Livro, ano I, 1, 1997, pp. 15-16.
1118 Artur Anselmo, «A tipografia ao serviço do Humanismo», in HP, p. 470.
1119 António José Saraiva, op. cit., pp. 136-141.
1120 A. H. de Oliveira Marques, «As realidades culturais», Nova História de Portugal, cit., p. 462. Diogo Ramada 

Curto, O discurso político..., cit., pp.102 e ss.
1121 Henri-Jean Martin e Lucien Febvre, op. cit., p. 350.
1122 Francisco Bethencourt, O imaginário da magia, cit., p. 234; Artur Anselmo, «A palavra recôndita...», cit.
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com textos cuja circulação legal, pela via do impresso, se proibiria sem apelo; por 
outro lado, o desenvolvimento de uma linha de clandestinidade editorial»1123. 

Pensemos no caso da literatura de polémica anti-judaica em Portugal no 
século xvi, que inclui um conjunto de obras que nunca foram impressas devido  
à censura inquisitorial preventiva, como demonstrou Isaac S. Révah. Caso notó-
rio é o do Diálogo evangélico sobre os artigos da fé contra o Talmud dos Judeus 
(c. 1542-3), obra de João de Barros que, conservada em manuscrito, apenas viu 
a letra de forma em 19501124. Caso recentemente estudado é o do humanista 
Diogo de Sá, cuja obra Inquisição e segredos da fé (c. 1562) nunca foi publicada, 
permanecendo manuscrita até 20081125. Armando Petrucci evoca, com algum 
optimismo, este sentido particular da circulação manuscrita, «territoire non 
soumis à la censure, et [qui] reconstruit ses canaux autonomes de survivance et 
de diffusion»1126. 

Regressando à livraria de D. Teodósio, compreendemos agora melhor a 
razão pela qual, também neste aspecto, ela é simultaneamente uma biblioteca 
inscrita na tradição – o peso dos manuscritos nas bibliotecas aristocráticas era e 
seria sempre assinalável e, em muitos casos, factor de singularidade e distinção 
– mas também anuncia inflexões definitivas no que se refere à circulação da pala-
vra escrita, com os progressos do livro impresso em toda a Europa do século xvi. 
Uma análise quantitativa dos seus conteúdos sob este prisma1127 confirma que 
é uma biblioteca onde predominam as obras impressas, embora as obras «de 
letra de mão» nela ocupem um lugar importante, mas quantitativamente menos 
expressivo do que à partida pensávamos: entre 83 e 94 obras, o que corresponde 
a uma percentagem entre os 5,8% e os 6,6%. 

Resta a dúvida se o autor do inventário registou, de forma sistemática, 
a forma da escrita, pois a expectativa seria, por tantos indícios que ao longo 
dos séculos acompanharam a livraria dos duques de Bragança, para um maior 
número de manuscritos. Recordemos, comparativamente, que o setecentista 
Index dos manuscriptos da livraria do rey de Portugal, anterior a 1742, de que 
existe cópia na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, é composto por 
1563 entradas1128.

1123 Artur Anselmo, «Da história literária à História do Livro», in Estudos de História do Livro, cit., p. 23.
1124 Na «Advertência preliminar» da edição do Diálogo evangélico..., em 1950, I. S. Révah sustenta estarmos 

perante o manuscrito que foi apresentado ao infante D. Henrique, mas que não é o autógrafo de Barros.  
O ms. esteve na Cartuxa de Évora, de onde saiu talvez no século xix, por ocasião da secularização dos con-
ventos. I. S. Révah, «Introdução» a João de Barros, Diálogo evangélico sobre os artigos da fé contra o Talmud dos 
judeus. Manuscrito inédito, Lisboa, 1950, p. LXX. 

1125 Estudada e editada por Ana Cristina da Costa Gomes. V. Bibliografia final.
1126 Armando Petrucci, recensão publicada em Annales, ESC, 44, 1989, Julho-Agosto, n.º 4, p. 878.
1127 Para este parâmetro possuímos a indicação das secções de Medicina, Arquitectura, Grego, Hebraico, pelo que 

aqui o número de entradas contabilizadas é de 1411.
1128 BGUC, cod. 1018.
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Observemos, em todo o caso, esta questão mais de perto. O problema da 
relação entre manuscritos e impressos na livraria do duque de Bragança não pode 
ater-se apenas a esta comparação de natureza global. Na verdade, no interior de 
cada uma das várias secções do inventário a relação entre manuscritos e impres-
sos é muito variável, facto que reveste um evidente significado cultural e ideoló-
gico. Não contando com os livros «fora da livraria», onde abundavam os livros 
de horas iluminados e missais manuscritos, bem como a secção dos «Livros 
de debuxos Geometria & Arquitectura», em que essa destrinça é complexa, a 
única secção da livraria onde predominam os «livros de mão» é nos livros em 
hebraico: das 27 entradas, 21 são obras manuscritas, o que corresponde a quase 
78% do total. Embora por vezes a descrição das entradas não seja clara quanto 
à forma de escrita, logo a seguir, mas a grande distância, temos as secções de 
Historiadores em linguagem com pouco mais de 5%, e os Livros profanos em 
romance, com 4,6%. A presença de manuscritos em todas as outras secções é 
residual, havendo mesmo algumas, como a de Cânones, Filosofia, grego, Poesia 
e Astrologia e Matemática que não integram qualquer obra manuscrita. 

Gráfico 16 – LIVROS MANUSCRITOS  
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Mantendo-se, pois, o prestígio simbólico do manuscrito, sobretudo plas-
mado nos livros preciosos que aí não figuram e que se encontravam noutros 
espaços como a capela do paço, a livraria de D. Teodósio, plenamente inserida 
nos circuitos europeus do livro, reflectia o triunfo da tipografia, apesar do pres-
tígio simbólico ainda e sempre associado à posse de manuscritos, marca de dis-
tinção de qualquer grande biblioteca na Europa de Antigo Regime.

Não é por acaso que é precisamente nas secções dos Livros em hebraico, 
dos Historiadores em linguagem e dos Profanos em romance que existia um 
maior número de manuscritos: todas elas, de uma forma ou outra, se ligavam aos 
circuitos ibéricos de circulação da palavra escrita, quer pelo carácter interdito da 
sua circulação, no caso da cultura hebraica, quer pela dimensão aristocrática e 
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de distinção de oferta mútua de obras, nomeadamente cronísticas, de particular 
dinamismo na época do manuscrito, que se manteve após o triunfo do impresso. 

Nos séculos xvi e xvii em Espanha mas também em Portugal, o manuscrito 
foi, como notam Maxime Chevalier, Rodríguez Moñino ou Teresa Ferreira, 
entre outros, o veículo privilegiado da difusão da poesia lírica e das novelas, 
nomeadamente de cavalaria. J. V. de Pina Martins defende mesmo que no  
século xvi o manuscrito era uma forma de publicação, em particular da poe-
sia lírica. Bouza Alvarez fala dos circuitos específicos do manuscrito no seio da 
aristocracia da Espanha moderna1129, modelo de difusão imprescindível para 
compreender, por exemplo, a difusão de poetas maiores, como Quevedo1130. 

Para o caso português – seguramente generalizável, pelo menos em termos 
peninsulares –, Aguiar e Silva chamou a atenção para a importância das misce-
lâneas e «cancioneiros de mão» na circulação da poesia nos meios cortesãos 
dos séculos xvi e xvii1131; Isabel Almeida e Ettore Finazzi-Agrò, por seu turno, 
sublinham a prática corrente da cópia manuscrita dos livros de cavalaria1132.  
Ou seja, em campos específicos é possível falar numa convivência e até em cru-
zamentos significativos entre os dois modelos de difusão da palavra escrita1133. 

Ainda em relação ao hebraico, a realidade e a condição dos judeus na Penín-
sula após 1492 também se encarregara de fustigar a dinâmica cultural hebraica, 
com incidência directa, entre outros aspectos, no desaparecimento dos prelos 
judaicos, que no caso português haviam precedido, tanto quanto é sabido docu-
mentalmente, a tipografia cristã e latina1134. 

O Pentateuco, impresso em Faro por Samuel Gacon, em 1487, inaugurou 
os prelos judaicos em Portugal e a actividade tipográfica em Portugal. Os últi-
mos incunábulos da imprensa hebraica foram, entre nós, o Caminho da vida, 
em 1495, e o Almanach perpetuum celestius motuus, de Abraão Zacuto, em 1496, 
ambos impressos em Leiria, pouco antes da proibição da tipografia hebraica em 
1497. Tal facto ajuda também a compreender a dominante dimensão manuscrita 
do conjunto de obras em língua hebraica na livraria de D. Teodósio I.

1129 Fernando Bouza, Comunicación, conocimiento y memoria..., cit., p. 74 ss. Luis Gómez Canseco, «Ideas, estética 
y culturas de la Contrarreforma», in Historia de España, dir. Alfredo Alvar Ezquerra, XV, cit., pp. 311-348.

1130 Antonio Manuel Luque Laguna, «Un género popular entre el manuscrito y el impreso: el “Panegírico a la 
Virgen de la Sierra”», in La cultura del libro..., cit., p. 115.

1131 Vitor Manuel de Aguiar e Silva, Maneirismo e Barroco na poesia lírica portuguesa, I, Coimbra, 1971, p. 47 ss; 
Teresa A. S. Duarte Ferreira, «O livro impresso e o manuscrito coexistem…», cit., pp. 217-252.

1132 Isabel Almeida, Livros portugueses de cavalarias…, cit.; Ettore Finazzi-Agrò, A novelística portuguesa do século 
xvi, Lisboa, 1978, pp. 65 e ss.

1133 Antonio Manuel Luque Laguna, op. cit., p. 111. Desta persistência do manuscrito encontramos expressão bas-
tante tardia – veja-se o caso da circulação manuscrita de informação de natureza política e social na primeira 
metade do século xviii em Portugal, nas gazetas da BPE. João Luís Lisboa, «Gazetas feitas à mão», in João 
Luís Lisboa, Tiago C. P. dos Reis Miranda e Fernanda Olival, op. cit., pp. 13-42.

1134 Sobre os primórdios da tipografia em Portugal, v. Artur Anselmo, Les origines de l’imprimerie au Portugal, cit.
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11.  Livros avaliados e «livros defesos».  
Algumas evidências

Mas mais uma vez e como sucede em todos os outros parâmetros analisados, 
também nesta matéria relativa à avaliação das espécies a livraria de D. Teodósio 
reflecte o contexto histórico e ideológico do tempo. Na verdade, ela evidencia 
como é, também neste aspecto, uma biblioteca de transição, num período em 
que os mecanismos de censura se encontravam em processo de consolidação, 
e em que a Igreja Católica, nesse mesmo ano em que o duque D. Teodósio I 
desaparecia, encerrava os trabalhos do Concílio de Trento (1545-1563), que 
doravante iria marcar os caminhos da catolicidade numa Europa definitivamente 
fracturada pela cisão religiosa1135. Isto para dizer que existe uma importante 
excepção à avaliação monetária sistemática de cada um dos livros da livraria do 
desaparecido duque: trata-se da categoria dos «livros defesos».

Em Portugal, entre 1547, data do primeiro rol dos «livros defesos», lista 
manuscrita ordenada pelo cardeal infante D. Henrique, e 1563, data da morte 
do duque D. Teodósio, foram publicados os róis de 1551, 1559 e 15611136.  
A nenhum dos livros classificados como proibidos neste inventário é atribuído 
qualquer valor monetário, como se um invisível mas ainda hesitante manto sobre 
eles caísse; essa hesitação é flagrante numa obra da secção de filosofia que não 
podemos identificar, mas que é descrita da seguinte forma:«Methodorum Iuone 
gener. Et amtique de outauo em pasta he defeso por isso se naõ aualiou diguo 
que se tornou aualiar por naõ ser defeso em coremta Reais»1137. Mas o facto é 
que um dia todos esses livros haviam sido adquiridos com uma finalidade, lidos 
ou consultados, suscitando maior ou menor interesse e reflexão, e assim perma-

1135 De entre a imensa bibliografia sobre o tema, remetemos para a síntese de Alain Tallon, Le Concile de Trente, 
Paris, 2000.

1136 Artur Moreira de Sá, Índices dos livros proibidos…, ed. cit.
1137 N.º 4000.
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neciam na livraria ducal ainda em 1563; por isso foram arrolados no inventário, 
e desta forma lhes conhecemos os títulos. Depois, não lhes conhecemos o rasto. 

Essa condição de biblioteca de transição é ainda bem patente no que diz 
respeito a uma das maiores figuras do Humanismo cristão europeu, Erasmo de 
Roterdão: na livraria ducal estava presente um número considerável de obras de 
Erasmo, mas em simultâneo ela acolhia já, e também em número importante, 
um conjunto de obras anti-erasmistas.

Em termos totais, assinalam-se explicitamente como «livros defesos», por 
isso mesmo não sendo avaliados, 12 obras em todo o inventário: 7 na secção de 
Teologia, 4 na de Filosofia, e 1 na dos Historiadores em linguagem. São eles:

Quadro 17 – LISTA DOS «LIVROS DEFESOS»
(não avaliados)

secção autor título observações

Teologia 
(n.º 3542)

? Descrito no inventário como 
Ioane reneci caualis trqª de arte 
tonalistica

Não identificámos autor nem obra 
nos Índices de livros proibidos de 
1547, 1551 e 1559 (Sá, 1983).

Teologia 
(n.º 3641)

Icones mortis, dvodecim 
imaginibus praeter priores, 
totidemque inscriptionibus, 
praeter epigrammata è gallicis à 
Georgio Aemylio in latinum versa, 
cumulatae.

O título é o da edição de Lyon, 
impressa por Ioannes Frellonius, 
em 1547, com versos latinos 
traduzidos da versão francesa de 
Vauzelles. A 1.ª edição com as 
gravuras de Holbein é francesa, 
impressa em Lyon, em 1538, por 
Jean de Vauzelles (1495?-1557?), 
clérigo, humanista e tradutor, Les 
simulachres & historiees faces de la 
mort… Há um exemplar na BNP, 
com a cota RES. 2554 P. Há edições 
anteriores com as gravuras originais 
de Holbein em latim com o título 
Imagines de morte, mas Icones mor-
tis, só em 1547 e 1554. Holbein teve 
muitos imitadores ainda no século 
xvi, pelo que não podemos garantir 
a identificação da edição.

Teologia 
(n.º 3724)

[Pseudo?] Abdias 
episcopus Babylonius 
[nada mais apurámos 
sobre o autor]

De Historia certaminis apostolicis 
[sic!], libri decem, Julio Africano 
[Sexto], cuius subinde Hierony-
mus meminit, interprete …

Encontrámos referência, sem mais 
pormenores, a uma edição de 1551 
desta obra que lhe é atribuída, mas 
também uma outra referência como 
sendo de Pseudo-Abdias, portanto 
obra apócrifa.

Teologia 
(n.º 3782)

Erasmo de Roterdão  
(c. 1467-1536)

Ecclesiastes sive de ratione 
concionandi

Edição princeps, 1535

[continua]
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secção autor título observações

Teologia 
(n.º 3842)

Wolfgang Capito/
Köpfel (1478-1541), 
reformador alsaciano, 
um dos autores, com 
Martin Bucer, da 
Confessio Tetrapolitana

Precationes Christiani ad 
imitatione psalmorum cõposite 
sine authoris nomine

Reproduzimos o título tal como 
consta do Índice de 1551, muito 
próximo do de Lovaina, (Sá, 
p.  172). Localizámos edições de 
1542, 45, 48, 54, 56 (French books 
III & IV: Books published in France 
before 1601, vol. 1, ed. por Andrew 
Pettegree, Malcolm Walsby).
Não localizámos qualquer 
exemplar. 

Filosofia 
(n.º 4001)

Duns Scotus (c. 1266-
1308)?

Descrito no inventário como 
Fisihonomia magistri escoti

Parece ser um tratado de fisiogno-
mia atribuído ao teólogo medieval 
Duns Scotus, mas não identificá-
mos a obra.

Filosofia 
(n.º 4003)

Christophorus 
Cornerus/ Christoph 
Corner (1518-1584)

Methodus inveniendi medium 
terminum comparandique 
copiam propositionum in omni 
genere syllogismorum, tradita ab 
Aristotele in secunda parte primi 
libri analytikon proteron

Basileia, Ioannem Oporinum, 1556. 
O autor era luterano, mas nada mais 
apurámos.

Filosofia 
(n.º 4011)

Pseudo St. Alberto 
Magno (atrib.). Santo 
Alberto Magno  
(c. 1193?1200-1280), 
frade dominicano, 
filósofo, teólogo, 
naturalista, alquimista, 
teólogo e bispo de 
Regenburgo, Doutor 
da Igreja e um dos mais 
universais pensadores 
da Idade Média, Doctor 
Universalis. Foi mestre 
de Tomás de Aquino.

De secretis mulierum cum com-
mento. Novissime et infinitis pene 
erroribus emendatus. (Tractatus 
Henrici de Saxonia, Alberti 
Magni discipuli: de secretis 
mulierum, quem ab Alberto 
excerpsit foeliciter incipit).

Obra muito difundida sobre ciência 
natural e ocultismo, tradicional-
mente atribuída a Santo Alberto 
Magno, mas que é na realidade 
uma compilação feita pelo seu dis-
cípulo Henricus de Saxonia, com 
muitas edições nos séculos xv e 
xvi. Na BNP há a edição de Veneza 
de 1501, in 4.º, com a cota RES.  
2475 V.

Filosofia 
(n.º 4018)

Pseudo-Aristóteles e 
outros

Physiognomonica Obra falsamente atribuída a Aristó-
teles, com larga circulação na Idade 
Média e Moderna. Trata-se aqui de 
uma edição desta obra com outros 
autores.

Teologia 
(n.º 4083)

Juan de Dueñas (1405-
1460), franciscano.

Espejo de consolación en la 
qual se veran muchas y grandes 
historias de la sagrada escriptura, 
para consolacion delos que en esta 
vida padecen tribulacion…

Em quatro volumes

[continuação]

[continua]
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secção autor título observações

Teologia 
(n.º 4086)

Constantino Ponce de 
la Fuente (1502?-1560), 
doutor em teologia, 
pregador e capelão de 
Carlos V, erasmizante.

Suma de la doctrina christiana en 
que se contiene todo lo principal y 
necesarioque el hombre christiano 
debe saber y obrar

1.ª ed. de 1543, com cinco edições 
sucessivas. Preso pela Inquisição 
(1558), morreu em 1560 no cár-
cere. As suas obras figuram no Index 
de 1559. Não existe na BNP. Existe 
na BPE uma edição da sua Con-
fession de un pecador delante Jesus 
Cristo, de 1554.

Historia-
dores em 
linguagem 
(n.º 4941)

Flávio Josefo  
(c. 37 c. 100/3 d.C.), 
escritor e historiador 
judeu e apologista 
judaico-romano.

Das antiguidades judaicas Trata-se de uma cópia manuscrita. 
A 1.ª edição latina, de 1470, inti-
tula-se Josephus de Antiquitatibus 
ac de bello Judaico. Há uma edição 
castelhana de 1554 na BNP, com as 
cotas: H.G. 3523 A., RES. 957 V., 
RES. 1008 A. Há muitas edições do 
século xvi. V. ainda n.os 4931, 4337 
e 4658 (italiano).

Sabendo nós que o crivo da vigilância sobre a palavra escrita, quer manus-
crita quer impressa, era já então de grande rigor, a explicação para uma dimensão 
tão residual da censura ainda em 1563 reside, talvez, numa articulação entre o 
estatuto da Casa de Bragança e a complexidade de um processo que afinava 
ainda os seus mecanismos. Como sintetiza Aires Nascimento, «o inventariador 
conhecia o Index librorum prohibitorum, mas para bem poucos livros indicou que 
eram defesos. Não chega a meia dúzia1138 os que ele deixou de avaliar, por entra-
rem nessa qualificação. No inventário da Livraria, descortinamos pelo menos 
outros tantos que figuram no Index português de 1561 (bem mais benévolo que 
outros Índices) – e que não foram marcados pelo notário»1139. 

Das 17 obras de Erasmo na livraria de D. Teodósio – todas elas adquiridas 
antes de 1559 – apenas uma1140 não foi avaliada por ser proibida, embora outras 
três obras também não o sejam, mas sem essa menção (v. Quadro 12). Trata-
-se do Ecclesiastes sive de Ratione concionandi, tratado de pregação que caiu na 
obscuridade e é hoje considerada como a maior obra pastoral de Erasmo. Ora, 
sabemos que toda a sua produção escrita estava já incluída no Índice romano 
de 1559. Assim, várias outras obras de Erasmo que encontramos no inventário 
eram já então proibidas, o que não impediu que fossem avaliadas1141.

1138 Localizámos 13, mas é certo que realizámos o nosso trabalho sobre a transcrição paleográfica do documento, 
e não sobre a respectiva transcrição dactilografada. 

1139 Aires A. Nascimento, «Erudição e livros…», p. 748.
1140 N.º 3782, «he defesso [sic]». Ed. princeps, 1535, talvez a que estava na livraria de D. Teodósio.
1141 Manuel Cadafaz de Matos, «Erasmo e os Índices inquisitoriais portugueses no século xvi», Estudos em home-

nagem a João Francisco Marques, org. Luís A. de Oliveira Ramos, Jorge Martins Ribeiro e Amélia Polónia, II, 
Porto, 2001, pp.131-146.

[continuação]
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Outro caso exemplar é o da Suma de la doctrina christiana de Constantino 
Ponce de la Fuente (†1560) – o célebre doutor Constantino, como é designado 
no inventário – doutor em Teologia, pregador erasmizante, que chegou a ser 
capelão de Carlos V. O seu livro, publicado em 1543, com cinco edições sucessi-
vas, não foi avaliado porque era proibido. O seu autor fora preso pela Inquisição 
em 1558; condenado como «hereje luterano» pelo Tribunal sevilhano do Santo 
Ofício, as suas obras passaram a integrar o Index de 1559. Após a sua morte no 
cárcere, em 1560, os seus ossos foram queimados. Mas a Suma de la doctrina 
christiana permaneceu entre os livros de D. Teodósio1142.

1142 N.º 4086, Suma de la doctrina christiana en que se contiene todo lo principal y necessário que el hombre christiano 
debe saber y obrar. Não existe na BNP. Uma outra obra de sua autoria, a Confession de un pecador delante Jesu 
Christo, foi publicada por André de Burgos em 1554. BCLEP, n.º 174. O inventário da sua livraria foi publi-
cado, v. Klaus Wagner, El doctor Constantino Ponce de la Fuente. El hombre e su biblioteca, cit.
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12.  Um objectivo falhado: o estabelecimento 
de Estudos Superiores em Vila Viçosa

Pela sua dimensão e especificidade de muitos dos seus conteúdos tornava-se 
evidente não estarmos apenas perante uma biblioteca de leitura da maior Casa 
aristocrática do Portugal de Quinhentos, ou, até, de uma biblioteca ao serviço 
de latinistas, humanistas, teólogos ou homens de ciência que frequentavam ou 
estavam ao serviço da corte de Vila Viçosa. Tal não significa que da relação de  
D. Teodósio com os livros estivesse ausente o gosto da fruição individual dos 
livros e da leitura, como sabemos pelos seus interesses intelectuais, e como é 
patente num apontamento de que dá conta, uma vez mais, Caetano de Sousa: 
«em quanto comia [D. Teodósio] mandava ler livros curiosos, e de lição provei-
tosa, em que tinha satisfação, e em a dar entretendo aos que o servião»1143, além 
de que, como vimos, à mesa o duque discutia aspectos astronómicos que tanto 
o cativavam. 

Os livros eram, aliás, uma componente de um genuíno afecto e interesse do 
duque pelo mundo da cultura. D. Teodósio enriqueceu o seu património com 
pinturas, esculturas, interessando-se pelos testemunhos materiais da Antigui-
dade, mandando recolher monumentos epigráficos em Vila Viçosa1144. Na obra 
De antiquitatibus lusitaniae (1593), André de Resende refere algumas inscrições 
a Endovélico, que o duque mandara recolher e inserir no frontispício do Con-
vento de Santo Agostinho1145. Na livraria, entre os «Liuros de debuxos Geome-
tria & Arquitectura», figurava um «libro que comthem as termas de Doclesinao  
[sic]», um outro «liuro meão de debuxos de medalhas e outras cousas de 
taboas», avaliado em 1000 reais, como um «liuro de debuxos de antigualhas de 
Roma», avaliado em 100 reais, ou um outro que contemplava as «antiguidades e 

1143 HGCRP, VI, Coimbra, 1949 (1.ª ed. 1739), p.  52. A leitura à mesa era uma antiga prática da realeza e da 
aristocracia, existindo abundantes testemunhos para a Idade Média e a Época Moderna.

1144 Luís de Matos, A corte literária, cit., p. 25.
1145 André de Resende, As antiguidades da Lusitânia, introdução, tradução e comentário de R. M. Rosado 

Fernandes, estabelecimento do texto latino de Sebastião Tavares de Pinho, Coimbra, 2009, p. 356.
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casarias de Roma». Entre os livros dos Historiadores em latim, encontravam-se 
um «promtuario de medalhas», bem como uma entrada descrita como «Roma 
monumenta», que não identificámos. 

Mas pela sua dimensão e pela densidade e especificidade de muitos dos seus 
conteúdos, a grande colecção de D. Teodósio não era apenas uma biblioteca 
«de leitura» de uma grande Casa senhorial do Portugal de Quinhentos. Aliás, 
se pensarmos na natureza e configuração de uma biblioteca a que D. Teodósio 
conferia uma dimensão patrimonial no quadro de uma dinâmica cultural mais 
vasta assinalada por Luís de Matos, e de uma estratégia de emulação cultural 
e «política» da Casa de Bragança com a Casa Real, compreenderemos que, 
como assinala Tereza Amado, também para D. Teodósio «a biblioteca, espaço 
institucional do conhecimento, veículo e suporte material da sabedoria reconhe-
cida e permitida […], é reveladora da consciência e da utilidade que os poderes 
encontram nela»1146. 

Algo mais estava, pois, subjacente a esta livraria, onde não faltavam a 
Teologia, com todos os seus grandes nomes, de Santo Agostinho a S. Boaventura, 
S. Tomás de Aquino ou Eusébio de Cesareia, «pai» da História da Igreja, bem 
como nomes destacados de grandes correntes da espiritualidade medieval 
e moderna; todos os grandes clássicos, de Heródoto a Virgílio, de Séneca a  
Aristóteles, de Valério Máximo a Plínio, de Ptolomeu a Galeno, Platão e 
Aristóteles; os nomes e obras maiores da cultura jurídica medieval e quinhen- 
tista; humanistas e escritores como Dante, Petrarca, Boccaccio, Maquiavel, 
Erasmo, Thomas More, Paolo Giovio, mas também crónicas portuguesas, 
castelhanas, aragonesas, francesas, inglesas, da Borgonha, de várias cidades 
italianas, e de zonas geograficamente mais distantes, como a Polónia, Hungria, 
Dinamarca, ou Grécia; livros de matemática e ciência de autores como Euclides, 
Pedro Apiano, Regiomontano, Oronce Finé, Pedro Nunes ou Nicolau Copérnico, 
cuja obra De revolutionibus orbium coelestium, publicada em 1543 e que sabemos, 
pelo inventário da biblioteca do médico e cosmógrafo Jerónimo de Chaves, estar 
à venda em Lisboa, onde ele próprio adquiriu o seu exemplar1147. 

A sólida preparação intelectual e o gosto pela literatura e pelas artes por 
parte de D. Teodósio, em parte transmitidas por D. Jaime, «doctissimus prin-
ceps»1148, eram indiscutíveis, e no seu testamento o duque era eloquente quanto 
à importância patrimonial que atribuía à livraria: «deixo minha livraria, e todos 

1146 Tereza Amado, «A ideia de saber na constituição da Modernidade…», cit., p. 36.
1147 Anotação do próprio Chaves no seu exemplar. Inventário publicado por Klaus Wagner, «A propósito de la 

biblioteca de Jerónimo de Chaves, catedrático de cosmografia de la Casa de la Contratación, y el paradero de 
algunos de sus libros», cit., n.º 439, p. 213.

1148 Apreciação do humanista Cataldo Sículo, significativa mesmo descontando algum efeito retórico. Américo da 
Costa Ramalho, «Cataldo no reinado de D. Manuel I», cit., p. 50.
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os livros, que tiver, ao duque de Barcellos, meu filho, para que ande em morgado, 
e não dará elle nem os seus successores da dita livraria nenhuns livros, sem com-
prarem outros como elles, que metão na dita livraria»1149. 

O duque tinha, para a sua livraria, um outro objectivo concreto: D. Teodósio 
diligenciou junto da Santa Sé e obteve autorização papal para a instituição de 
«huma Universidade de estudos geraes» em Vila Viçosa, que chegou a ser 
concedida por breve do papa Pio IV em 1560. Tal projecto não teve, no entanto, 
seguimento1150. Por essa mesma altura, D. Teodósio patrocinara e financiara 
em Bragança a fundação, em 1561, do Colégio do Santo Nome de Jesus, oitava 
instituição da Companhia de Jesus a surgir em Portugal, cujas aulas abriram 
no ano seguinte1151, e cuja manutenção o duque encomendava ao filho em 
testamento1152.

Em 1559 era fundada a Universidade de Évora, a instâncias e com o patro-
cínio do cardeal e inquisidor-mor D. Henrique, «pera que nella se ensinassem 
todas as sciencias necessárias pera fazer hum perfeyto parocho e um pregador 
consummado»1153, e em 1563 morria o duque, gorando-se de modo definitivo 
o seu projecto de estudos superiores em Vila Viçosa, apesar de D. Teodósio 
ter deixado recomendado ao filho, em testamento, a prossecução do seu pro-
jecto1154. D. João, cumprindo em parte o espírito do testamento, deu começo a 
duas classes públicas de Gramática, latim e grego1155. 

Esta informação documental sobre o desígnio de D. Teodósio obriga-nos a 
lançar um outro olhar sobre a livraria brigantina, colocando-a, por um lado, num 
outro horizonte intelectual e, por outro, integrando-a na rede de dispositivos de 
afirmação de poder e de prestígio da Casa de Bragança, objectivo que também 
integrava todas as grandes bibliotecas régias e aristocráticas da época. 

1149 HGCRP, VI, p. 47. Testamento na íntegra nas PHGCRP, IV, 1755, pp. 243-244 para o passo que interessa.
1150 Informação de frei António da Purificação, Chronica da antiquissima Provincia de Portugal da Ordem dos Ere-

mitas de Santo Agostinho…, P. II, Liv. VI, Tit. VI, Lisboa, 1656, fols. 197v-199.
1151 Cristina Osswald, «O Colégio do Santo Nome de Jesus em Bragança: um quotidiano jesuíta», Via Spiritus. 

Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso, 17, 2010, p. 261.
1152 PHGCRP, IV, 1755, pp. 239-240.
1153 P. Baltasar Teles, Chronica da Companhia de Jesu, Parte II, liv. V, cap. XVII, Lisboa, 1647.
1154 HGCRP, VI, cap XI, p. 54.
1155 José Teixeira, «A adição promovida por D. Teodósio I», in O paço ducal de Vila Viçosa: sua arquitectura e suas 

colecções, Lisboa, 1983, p. 42. No seu testamento, D. Teodósio encomendava «muito a meu filho, que queira 
dar ao Mosteiro de Santo Agostinho de Villa Viçosa a Chancelaria da casa como eu lha dou pera se acabar o 
Collegio, e que tenha muita conta com ir adiante, e des que forem feitos os gerais, pessa [sic] aos padres que 
ponhão mestres para ler artes». PHGCRP, IV, pp. 239.
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13.  D. Teodósio e os livros.  
A questão do mecenato

Para além do seu perfil intelectual e do gosto pessoal pelos livros, fomentando 
a cultura e as artes na sua corte, e o frustrado projecto de criar estudos 
universitários em Vila Viçosa, há ainda uma terceira dimensão a considerar na 
relação do duque D. Teodósio com a cultura escrita, que articula esse gosto com 
a prática do patrocínio e mecenato1156. Esta não é exclusiva do campo artístico 
num sentido mais restrito, mas abrangeu também a edição de impressos, de 
que para o tempo de D. Jaime temos alguns exemplos. Um deles é uma obra 
de Lourenço de Cáceres, secretário do infante D. Luís. Trata-se do raríssimo 
opúsculo Laurentii Carceres Portugalliae clientuli ad inclytum aemmem Bragantiae 
ducem epigrammaton libellus, provavelmente impresso em Salamanca, em 1518, 
dedicado ao duque D. Jaime1157. O outro caso, de maior destaque, é o do 
patrocínio directo de D. Jaime à edição da Cronica do condestabre em 15261158.

Sabemos que D. Teodósio também patrocinou edições, estendendo assim a 
sua acção cultural à edição de obras impressas. Relevo particular tem a edição de 
uma obra cuja tradução fora ordenada pelo duque D. Jaime, e que D. Teodósio 
mandou imprimir segunda vez. Trata-se da obra de carácter espiritual intitulada 
Tractado de como san Francisco busco y hallo a su muy q[ue]rida señora la 
sancta pobreza…, que teve uma primeira edição em 1529, impressa em Lisboa 
por Germão Galharde, e foi mais tarde publicada, também em Lisboa, por João 
Blávio, em 1553. Esta obra existia, como seria de esperar, na livraria de D. Teo-
dósio, entre os livros de «Teologia e contemplação em lingoagem», mas não 

1156 Sobre esta dimensão, v. Mafalda Soares da Cunha, «Aristocracia e cortes senhoriais», cit., pp 181-210.
1157 Republicado em fac-símile por Eugenio Asensio, «Lourenço de Cáceres, o el latin al servicio del portugués», 

Boletim lnternacional de Bibliografia Luso-Brasileira, 2, n.º 2, 1961, pp.  242-275. Foi, aliás, a única obra de 
Cáceres impressa no século xvi, sendo que todas as outras obras de sua autoria chegaram até nós manuscritas, 
tendo sido apenas modernamente impressas. Ana Isabel Buescu, Imagens do príncipe…, cit., pp. 162-168.

1158 Existem dois exemplares da edição de 1526 na BNP, RES. 26 A. e RES. 27 A. Da edição de 1554, RES. 28 A., 
29 A., e ainda RES. 3340 V. Adelino de Almeida Calado, Estoria de Dom Nuno Alvrez Pereyra, Edição crítica da 
«Cronica do condestabre» com introdução, notas e glossário de A. A. C., Coimbra, 1991, pp. XXVI-XXVII.

V. p. 378 (51)
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podemos asseverar se era a edição de 1529, e portanto o exemplar da livraria 
do seu pai, ou a de 1553 a figurar na livraria ducal ao tempo de D. Teodósio1159. 

Também em 1554 o duque patrocinou a segunda edição da Cronica do con-
destabre, que o seu pai já havia feito publicar em 15261160. Por analogia, podería-
mos pensar que idêntica iniciativa poderia ser tomada em relação ao manuscrito 
dos Milagres do condestable Dom Nuno Alueres Pereira, que D. Teodósio mantinha 
entre os seus Livros profanos em romance e de que se sabe existirem mais cópias 
manuscritas, mas essa edição em letra de forma nunca aconteceu.

Evidentemente que tal dinâmica se passava também com os humanistas e 
intelectuais que frequentavam o paço de Vila Viçosa e que com o duque manti-
nham de forma mais ou menos próxima uma relação de serviço, podendo essa 
relação dar origem à edições de livros de homens como Aires Barbosa, Diogo 
de Teive ou o jurista Manuel da Costa1161 – todos eles, aliás, representados na 
livraria. Esta poderá constituir uma outra vertente a explorar de forma sistemá-
tica sobre a figura e a acção do duque D. Teodósio I na sua relação com a cultura 
escrita e a prática do mecenato. Não deixa de causar alguma estranheza que a 
obra sobre os Milagres do condestable não tenha sido alguma vez objecto de edi-
ção impressa.

Esta dimensão poderá ter um alcance e um horizonte mais largos, não sabe-
mos se apenas para um período posterior: em obra publicada há poucos anos, 
Carmen Barnand observava que o poeta e homem de letras Garcilaso de la Vega, 
el Inca (†1616), dedicou, em 1605, em plena monarquia dual, a edição da sua 
obra Florida ao duque de Bragança D. Teodósio II (†1630)1162, o que poderá 
configurar, como era habitual na época, uma situação de patrocínio. Em 1592, 
sendo duque D. Teodósio II, o seu livreiro em Lisboa era João de Ocanha, em 
cuja casa se vendia um Tratado de Aritmetica editado nesse ano e patrocinado 
pelo duque de Bragança1163. 

1159 Tractado de como San Francisco busco y hallo a su muy q[eu]rida señora la sancta Pobreza. Mandado transladar de 
latin en lingoaje & emprimir por el duque de Bragança & de Guimarães, etc, Dõ James: por gloria y edificacion de los 
buenos religiosos de san Francisco y en lêgua Castellana por aprouechar en toda España, Lisboa, Ioannes Blauio de 
Colonia, 1555. BNP, RES. 86 P., que consultámos. Catálogo dos impressos de tipografia portuguesa do século xvi. 
A colecção da Biblioteca Nacional, introdução, organização e índices por Maria Alzira Proença Simões, Lisboa, 
1990, n.º 898, p. 351. A primeira edição é de 1529, Lisboa, por Germão Galharde. BCLEP, ed. 1529, n.º 45; e 
ed. de 1555 n.º 194; Anselmo, n.º 303.

1160 Coronica do condestabre de Purtugal Nuno Aluarez Pereyra, ed. cit.
1161 Aires A. Nascimento, «Erudição e livros», cit., pp.731-732.
1162 Carmen Bernand, Un inca platonicien. Garcilaso de la Vega (1539-1616), Paris, 2006, pp. 189-200. Agradece-

mos a Rui Loureiro (CHAM) a indicação desta obra.
1163 BDM, BDMII-I-XV/XVI, n.º 525. Na BNP, RES. 2972 V., 2982 V. Catálogo dos impressos… cit., p. 351.
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14.  A composição da livraria.  
Proveniências, circuitos e agentes:  
uma sondagem

Como já foi sublinhado, «D. Teodósio foi um bibliófilo eminente e acumulou 
laboriosamente a sua livraria, que “fez mais preciosa pelos seus manuscritos”, 
de acordo com António Caetano de Sousa». Também Venturino, o secretário 
do núncio que em 1571 se deslocou a Portugal, dava notícia da livraria que  
D. Jaime começara a organizar, e referia que nela existiam «libri di Teologia,  
Filosofia, Medicina, Musica, Umanita, Istoria Latina, Volgari, Italiana, Spagnole 
ed Portughese», secções em que podemos divisar traços da composição da futura 
livraria de D. Teodósio. É igualmente preciosa a informação do padre Rafael de 
Jesus de que os duques de Bragança acumulavam toda a produção bibliográfica 
que era dada à estampa, não só em Portugal mas ainda em Espanha, França e 
Alemanha, destacando também os manuscritos existentes e sublinhando que 
estas aquisições beneficiavam de isenção tributária régia1164.

Uma livraria com esta dimensão e com este horizonte de proveniências 
implicava a existência de uma rede de agentes nos mais importantes lugares de 
produção e comercialização livreira da Europa do Renascimento, difícil de divi-
sar em concreto, embora se possam colocar algumas hipóteses. Rastrear os cir-
cuitos, através de agentes e relações, é uma tarefa complexa, em grande medida 
desconhecida, mas essencial para procurar entender como iam chegando os 
livros, de que forma e em função de que critérios. Embora Luís de Matos no 
seu trabalho sobre a corte ducal nada refira a este respeito, é certo que alguém se 
encarregava e tinha a seu cargo a manutenção da biblioteca ducal – para além do 
já referido pajem Nuno Álvares Pereira, encarregado de tomar conta dos livros 
em permanência1165 – nomeadamente a de se manter a par das publicações 
no grande circuito livreiro europeu. Cidades como Antuérpia, Nuremberga, 

1164 José Teixeira, «A adição promovida por D. Teodósio I», cit., pp. 40-41.
1165 «Regimento dos Officiaes…», cit., PHGCRP, T. IV, 1755, p.  200. Aires A. Nascimento, «Erudição e 

livros…», p. 728.
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Lovaina, Lyon, no caso italiano Florença, Roma e Veneza, em Espanha, Sevilha 
e Salamanca, eram alguns desses centros principais, e de onde acaba por ser pro-
veniente a maioria das edições identificadas. 

Dada a extrema actualização da biblioteca, a Casa de Bragança tinha de man-
ter, de uma forma ou outra, contacto com as grandes casas editoras da época. 
Verosímil é, também, que os próprios teólogos, médicos, juristas, astrólogos/
astrónomos como António Maldonado, fidalgos eruditos como Afonso Vaz 
Caminha, e humanistas que frequentavam ou desempenhavam cargos na corte 
brigantina, como Diogo Sigeu, que entrou ao serviço de D. Jaime em 1530 e se 
manteve na corte durante 20 anos1166, completando a formação humanística do 
duque (grego e hebraico) e preparando os seus irmãos para os estudos superio-
res1167, pudessem aconselhar a política de aquisições para uma biblioteca que, se 
já era apreciável no tempo do 4.º duque, D. Jaime (†1532), ganhou uma nova 
dimensão com D. Teodósio.

O filho e herdeiro de D. Jaime recebera esmerada educação com destacados 
mestres humanistas, quer na corte de D. Manuel, quer na dos duques de  
Bragança em Lisboa, onde o humanista italiano Cataldo Parísio Sículo, já bastante 
idoso, foi ainda mestre de latim de um muito jovem D. Teodósio1168. Com Diogo 
Sigeu, vindo para Portugal em 1522, por seu turno, aprendeu grego e hebraico, 
completando assim a tríade linguística dos studia humanitatis do Renascimento. 
Na sua livraria, para além de centenas de livros em língua latina, como vimos, 
encontramos 24 livros em grego e 27 em hebraico.

Também em Lisboa o duque de Bragança tinha decerto livreiros ao seu 
serviço, como aconteceria, já em tempos de D. Teodósio II, com o mencio-
nado João de Ocanha1169. Informação de particular relevância, que se pode ter 
repetido noutros casos, é a de que D. Teodósio adquiriu, para a sua livraria, a 
importante colecção de livros de Direito de Joane Mendes de Vasconcelos, seu 
desembargador e procurador. Este, no seu testamento, em 1557, recomendava 
que os seus livros fossem transportados e vendidos em Coimbra, o que não veio 
a acontecer, acabando por ser adquiridos para a livraria ducal1170.

1166 Para depois passar ao serviço da corte régia como mestre dos moços-fidalgos.
1167 Luís de Matos, «A corte literária…», p. 17.
1168 «[…] sendo o humanista já velho e atacado de gota, foi seu aluno o primogénito de D. Jaime, o pequeno  

D. Teodósio, [… ], fidalgo célebre por sua cultura e mecenato. Os últimos epigramas encomiásticos de 
Cataldo que se encontram manuscritos na Biblioteca Pública de Évora foram-lhe dedicados», v. Américo da 
Costa Ramalho, «Cataldo», Colóquio Internacional de Estudos/Convegno Internazionale di Studi Humanismo 
Latino na Cultura Portuguesa/Umanesimo Latino nella Cultura Portoghese, FLUP, 17-19 de Outubro de 2002, 
Treviso, p. 39. 

1169 Segundo João Brandão (de Buarcos), Lisboa possuía em 1552 «vinte tendas de livreiros», v. Grandeza e 
abastança de Lisboa em 1552, org. e notas de José da Felicidade Alves, Lisboa, 1990, p. 185

1170 Manuel Inácio Pestana, «Joane de Vasconcelos, Desembargador da Casa de Bragança e Simão de Sousa, 
Cavaleiro de S. João de Malta, seu irmão», Callipole, 9, 2001, [pp. 5-6]. Em fac-símile reproduz-se a relação 
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Externamente, uma Casa aristocrática como a de Bragança possuía uma rede 
de contactos e de agentes, que a informava dos meandros da política europeia, a 
que o duque D. Teodósio estava muito atento, e portanto também das novidades 
culturais. Já António Caetano de Sousa sublinhava que o duque «teve grande 
curiosidade em se instruir do que passava nas cortes estrangeiras, e a este fim 
entretinha nellas agentes à sua despeza, para que lhe participassem tudo o que 
sucedia, principalmente na Curia Romana, na corte do imperador, e em Veneza». 
Ainda de acordo com Caetano de Sousa, D. Teodósio reunira informações rece-
bidas dos seus agentes em Espanha, Vaticano e Veneza, nos famosos «livros de 
muitas couzas», infelizmente perdidos: «Da util curiosidade deste Principe se 
fizerão varios volumes de relações, a que chamavão depois: “Os livros das mui-
tas couzas”; e fr. Jeronymo Roman1171 afirma, que erão dignos de se ver pelo 
que continhão, do que naquelle tempo passara»1172. Perdidos embora, sabemos 
onde se encontravam pelo menos alguns deles pelo do inventário da livraria: 
um «livro de diversas cousas», avaliado em 800 reais, nos Livros profanos em 
romance; na secção dos Historiadores em linguagem, outro «livro de diuersas 
cousas do tempo do duque Dom Teodósio em diante», com a particularidade 
de se acrescentar «e do anno de quinhentos e trinta e dous», data da morte 
do duque D. Jaime. Em todo o caso, é certo tratar-se de um volume de grande 
importância dentro da livraria, atendendo à avaliação de 2000 reais.

Para além das muito intensas relações ibéricas, o principal foco de informa-
ção era, como no caso da Coroa, Roma e a Cúria pontifícia, centro nevrálgico 
da Cristandade e depois do mundo católico, após a Reforma. Poderosíssimo 
foco de atracção, lembremos que em 1510 D. Jaime de Bragança enviara a Roma 
em seu serviço o anónimo «fidalgo de Chaves», de que resultou um valioso e 
longo manuscrito sobre a Roma do Renascimento, fruto de uma estadia que se 
prolongou até 1517, que foi recentemente estudado na íntegra1173. 

No âmbito da embaixada de 1514 chefiada por Tristão da Cunha, as dádivas 
entre o Rei e o Papa foram mútuas. Leão X ofereceu a D. Manuel um volume ilu-
minado, provavelmente um livro de horas, bem como uma chaminé de mármore 

dos «Liuros que o Duque tomou do doutor Joane Mendez», que ascende a 94 entradas (algumas com vários 
volumes).

1171 Cronista da Casa de Bragança, autor de uma crónica perdida, com o título Historia da sereníssima Casa de 
Bragança, na qual compreende muita genealogia, e a ascendencia do conde D. Nuno Alveres Pereira, de que existia 
cópia na Casa Cadaval, ainda vista por Camilo Castelo Branco (Narcóticos), copiada do manuscrito existente 
na biblioteca régia. É amplamente citada na HGCRP, v. também Martinho da Fonseca, «Os manuscriptos da 
Casa Cadaval», Boletim da Sociedade de Bibliophilos Barbosa Machado, III, Lisboa, 1915, p. 27-28.

1172 HGCRP, VI, 1739, pp. 77-78.
1173 Ms. da Biblioteca da Academia da Historia de Madrid, objecto de transcrição e fixação integrais e estudo no 

âmbito da dissert. de doutoramento de Paulo Lopes, publicada com o título Um agente português na Roma do 
Renascimento. Sociedade, quotidiano e poder num manuscrito inédito do século xvi, prefácio de Ana Isabel Buescu, 
apresentação de João Paulo Oliveira e Costa, Lisboa, 2013.
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branco, que alguns atribuem a Miguel Ângelo, inicialmente montada no paço de 
Almeirim onde perdurou até ao terramoto de 1755, sendo depois transferida por 
ordem do marquês de Pombal para o paço de Sintra, onde hoje se encontra1174. 
Vários episódios no reinado de D. João III tendo como protagonistas, inclusive, 
membros da família real, como o cardeal D. Afonso (†1540), irmão do Rei, ou o 
já citado D. Miguel da Silva, evidenciam como a Cidade Eterna exercia, quer sob 
o ponto de vista político, intelectual, espiritual e artístico, um fascínio imenso e 
era, verdadeiramente, o maior centro de poder1175.

Explorando um pouco estes dois exemplares casos, para ambos era funda-
mental a relação com a Cúria: o cardeal D. Afonso1176 por dois motivos centrais: 
primeiro, porque acalentou o projecto de conseguir para si a legação permanente 
da Santa Sé em Portugal, para o que enviou a Roma o seu agente italiano Pie-
rantonio Casulano1177; depois, mais tarde, porque pretendeu partir para Roma, 
na sua condição de cardeal, para participar no concílio ecuménico marcado para 
1538, desejo a que D. João III sempre se opôs. Não era segredo que D. Afonso 
queria viver em Roma, como comentava o núncio ao secretário do papa, dando 
conta das conversas mantidas com o Cardeal-Infante a propósito do seu firme 
desejo de «venire alla corte [di Roma]»1178. 

O próprio papa Paulo III escrevia ao monarca, a 21 de Dezembro de 1538, 
intercedendo por D. Afonso e pedindo ao Rei a sua autorização para que o  
Cardeal-Infante pudesse assistir ao projectado Concílio1179. Quanto a D. Miguel 
da Silva, que durante dez anos (1515-25) servira a Coroa portuguesa como 
embaixador em Roma, adquirindo uma sólida cultura «romana» que depois 
procurou transpor para o Reino1180, as ofertas feitas e a disponibilidade demons-
trada pelos assuntos romanos articulavam-se com uma situação de crescente des-
conforto na corte portuguesa, em particular perante a família real e o monarca. 
D. Miguel da Silva aspirava a regressar em definitivo à Roma de Clemente VII, o 

1174 Arnaldo Pinto Cardoso, A presença portuguesa em Roma, cit., p.  55. Outras hipóteses de autoria sobre esta 
magnífica peça artística em José Teixeira, «A adição de D. Teodósio…», op. cit., pp. 56-60.

1175 Sobre esta nova e pujante centralidade de Roma, depois de um longo período de decadência, v. Jean Delu-
meau, La seconde gloire de Rome XV e-XVIIe siècle, Paris, 2013. E, no entanto, «A Roma do fim do século xvi, 
visitada por Montaigne em 1581-1581, estava “em mais de dois terços vazia” e flutuava dentro dos limites de 
Aureliano. No forum da República clássica, transformado em “campo de vacas”, fazia-se a venda de porcos, 
fabricava-se carroças e cangas», v. Idem, A civilização do Renascimento, I, cit., p. 269.

1176 José Pedro Paiva, «Um príncipe na diocese de Évora: o governo episcopal do cardeal infante D. Afonso», 
Revista de História da Sociedade e da Cultura, 7, 2007, pp. 127-174. Disponível em: <http://www.uc.pt/chsc/
rhsc/rhsc_7>.

1177 Como escrevia o então núncio Marco Vigerio della Rovere em 16/5/1534. Charles-Martial de Witte, La 
correspondance…, cit. doc. 24, carta de Vigerio a Ambrogio Ricalcato, de 20-2-1535, p. 96, e doc. 25, carta ao 
mesmo de 25/2-4/3/1535, p. 98.

1178 Charles-Martial de Witte, La correspondance …, doc. 65, carta de Capodiferro a Ambrogio Ricalcato, de 18 de 
Janeiro de 1538.

1179 ANTT-CC, I, mç. 63, doc. 82.
1180 Rafael Moreira, «D. Miguel da Silva e as origens da arquitectura do Renascimento», cit., pp.  5-23; idem,  

«O primeiro mecenas: D. Miguel da Silva», cit., p. 332-339.
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que acabou por fazer, fugindo de Portugal em gravíssimo litígio com D. João III, 
no Verão de 1540, para não mais voltar ao Reino. Morreu em Roma, em 15561181. 

A correspondência dos núncios permanentes em Portugal durante o reinado 
de D. João III antes da extinção da nunciatura por ordem régia em 1553 é, pois, 
uma fonte documental de grande importância, e encerra também informações 
relevantes sobre o duque de Bragança. Na sua condição de senhor da maior 
Casa aristocrática do Reino, D. Teodósio procurou cimentar uma autonomia na 
sua relação com a Cúria e, facto nunca referido, mas evidenciado na correspon-
dência1182, na expectativa do estabelecimento de um vínculo matrimonial com 
a Casa Farnese, através do seu casamento com Vittoria Farnese (1521-1602), 
irmã do cardeal1183, por sua iniciativa mas aparentemente com o acordo de  
D. João III1184. Esta e outras estratégias de natureza política passavam por dádi-
vas e ofertas, procurando cimentar relações e interesses.

Em missiva datada de Janeiro de 1538, o núncio Capodiferro anunciava o 
envio para Roma de um «libro de una carta di navigazione universale», oferta 
do duque de Bragança ao cardeal Farnese, sabendo-se que o duque lhe ofere-
ceu cavalos também várias vezes1185. Canais de comunicação de que os livros 
não deveriam estar arredados. Aliás, não deixa de ser significativa a presença, 
na livraria de D. Teodósio, de várias obras de Luiggi Lippomano (†1559), car-
deal de Verona, hagiógrafo e núncio papal em Portugal entre 1542 e 1545; uma 
delas, três volumes da monumental Vitarum sanctorum priscorum patrum, em 
oito volumes, publicados em Veneza entre 1551 e 1560, considerada a sua mais 
importante obra. As outras obras de Lippomano na livraria ducal são a Catena in 
genesim (1546) – esta terminada em Portugal aquando da nunciatura – e a Catena 
in exodum ex auctoritatibus ecclesiasticis (1550)1186. Quer nestes casos quer no de 
uma outra obra sua presente na livraria em língua italiana1187, é verosímil pensar 

1181 Sylvie Deswarte, Il «perfetto cortegiano», cit.; Ana Isabel Buescu, «D. João III e D. Miguel da Silva, bispo de 
Viseu», cit; José Adriano de Freitas Carvalho, cit.

1182 «[Le duc de Bragance s’est adressé à Hieronimo Capodiferro] da sé medesimo a farmi per un suo [a?] posta 
discoprir il desiderio che avria del matrimónio della predetta signora Vittoria, [semble-t-il avec l’accord de 
Jean III]», v. Carta de Capodiferro ao cardeal Farnese, de 25-8-1539, doc. 127, pp. 381-382. Importante e 
esclarecedora resposta de Alessandro Farnese, evocando cartas prévias sobre o assunto, nomeadamente as 
enviadas ao pai, Pier Luigi Farnese, e solicitando ao núncio novas informações «della persona et qualità sue, 
così del corpo come del animo, et del stato et particularmente come el stia com el re […]», v. Carta de 30-9-
1539, doc. 130, op. cit., pp. 389-390.

1183 Ambos filhos de Pier Luigi Farnese e Gerolama Orsini, e portanto netos de Paulo III.
1184 Vittoria Farnese veio a casar em 1548 com o duque de Urbino, Guidobaldo II della Rovere (†1574), no que 

constituiu o segundo casamento do Duque.
1185 Charles-Martial de Witte, La correspondance des premiers nonces…, doc. 91, p. 299.
1186 N.º 3799. A advertência ao leitor da Catena in Genesim é datada de Évora, cal. Maii, 1545, e a carta dedicatória 

da Catena in Exodum a D. João III é datada de Trento, cal. Jan. 1546. BNP: 1546, R. 1374 A. e 1550, R. 4491 A.
1187 N.º 4543, descrito como «Luis Lepomano sobre o símbolo apostólico». Trata-se da Esposition volgare del 

reverend. M. Luigi Lippomano sopra Il simbolo apostolico, cio è il Credo, sopra il Pater Noster i due precetti della 
charità, publicada em 1552.
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ter-se tratado de uma oferta pessoal do antigo núncio, que conhecera o duque 
aquando da sua estadia na corte portuguesa, ou, em alternativa, de uma compra 
para a livraria através dos circuitos do comércio livreiro. 

Os circuitos diplomáticos eram também um importantíssimo veículo para a 
circulação de produtos raros e preciosos. A 23 de Junho de 1530, o embaixador 
castelhano na corte portuguesa, Lope Hurtado, escrevia a Carlos V referindo 
como um agente/embaixador francês estivera em Lisboa para comprar «cosas 
[…] de la India», e como D. João III, aquando da sua partida para França, «[…] 
le dio treze o quatorze arcas de cosas de la India para la Regente»1188. No Museo 
Civico, em Bolonha, existe uma tijela Ming do período Jiajing (1522-1566), 
oferecida por D. João III ou D. Catarina ao núncio Pompeo Zambeccari, que 
desempenhou aquelas funções na corte régia entre 1550 e 1553, e que regressou 
a Itália carregado de mercadorias portuguesas1189.

Em síntese, a questão das proveniências dos livros desta livraria é um 
problema em aberto: um núcleo importante teve origem na livraria do 4.º duque, 
D. Jaime, falecido em 1532. D. Jaime recebera a sua primeira educação literária 
no exílio, na corte dos Reis Católicos, ao lado de outros jovens da nobreza 
castelhana, contando-se entre os primeiros discípulos do humanista Pietro 
Mártir de Anghiera, que o embaixador conde de Tendilla trouxera de ltália 
para Espanha. D. Jaime não pode ter deixado de trazer livros com ele quando 
regressou ao Reino, bem como uma sensibilidade literária e cultural tocada pela 
cultura de corte castelhana e pelo Humanismo. Há mesmo um caso concreto 
referenciado neste inventário. Trata-se da obra Cosmographia do célebre Pedro 
Apiano (†1552), humanista alemão, matemático e astrónomo, cuja entrada 
assinala «da raynha Isabel» – a explicação mais plausível, ou mesmo a única, é 
ter sido uma oferta da rainha ao então jovem D. Jaime, aquando do seu exílio e 
educação na corte castelhana1190. 

Outros livros, sobretudo livros devocionais, em que se contam 11 livros de 
horas (descritos nos «livros fora da livraria», n.os 139, 140, 156, 157 e 2172- 
-2178 do inventário geral dos bens), terão pertencido, pelo menos em parte, já 
que também existiam na Casa Ducal ao tempo de D. Jaime, à duquesa D. Leonor, 
primeira mulher de D. Jaime e mãe de D. Teodósio, prematura e dramaticamente 

1188 Carta de Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V, datada de Lisboa, 23 de Junho de 1530, publicada por Aude 
Viaud, La correspondance d’un ambassadeur castillan au Portugal dans les années 1530: Lope Hurtado de Men-
doza, ed. 2001, doc. LXVIII, p. 419.

1189 Annemarie Jordan Gschwend, «As maravilhas do Oriente: colecções de curiosidades renascentistas em Por-
tugal/The marvels of the East: Renaissance curiosity collections in Portugal», in A herança de Rauluchantim/
The heritage of Rauluchantim. Exposição e catálogo, Lisboa, 1996, pp. 112-113.

1190 N.º 4498, descrito como «Cosmografia de Pedro Opiano [sic] em taboas da raynha Isabel e outros em quarto 
em pasta foi aualiado em cemto e uimte reais». Não temos elementos que nos permitam identificar se se 
tratava de uma edição latina ou castelhana. 
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desaparecida em 15121191, bem como a D. Isabel, irmã de D. Teodósio, da qual 
estão arrolados, no inventário das colecções do duque em 1564-67, sete livros 
de horas1192. Na secção de Teologia está presente um único breviário manuscrito 
iluminado, sendo que todos os outros, como referimos acima, se encontravam 
fora da livraria, nomeadamente na capela ducal1193.

Depois, deveremos ainda considerar as ofertas e a compra nos circuitos 
do mercado do livro, através de agentes e contactos na Península Ibérica. No 
quadro peninsular, a esmagadora maioria dos impressores eram também 
livreiros, vendendo as obras que editavam assim como as de outros impressores 
peninsulares e do estrangeiro, em particular dos grandes centros impressores em 
França (Paris e Lyon) e Itália (Veneza)1194. No cosmopolita meio lisboeta havia 
em 1552, de acordo com João Brandão de Buarcos, «20 tendas de livreiros»1195, 
dos quais, presumimos, 11 na Rua Nova; acrescentava João Brandão que os 
livros estavam isentos de direitos, e «[…] a grossura delas [livrarias], e valia, 
e os alugueres que pagam», levavam-no a concluir que «a mor parte dos 
livreiros todos [sic] são ricos»1196. Em Évora, nos anos 30, vivia um livreiro 
belga conhecido de Clenardo, que depois se mudou para Coimbra, e que não 
era caso único1197. Nesta minuciosa estatística quinhentista não existe qualquer 
referência aos impressores que exerciam a sua actividade em Lisboa, sendo que 
os números conhecidos confirmam, quer em termos absolutos quer em termos 
comparativos, a exiguidade da arte tipográfica em Portugal no século xvi1198.

As edições sevilhanas e salmantinas são muito abundantes na livraria, mas o 
mesmo sucede com as edições de além-Pirenéus, em que se destacam as muitas 
obras provenientes dos prelos de Paris, Lyon, Antuérpia, Basileia, Lovaina, Roma 
e Veneza. Explorar a rede de contactos do duque sob este ponto de vista será 
um aspecto da maior importância para, tanto quanto seja possível, cartografar as 
proveniências de um número substancial de livros impressos na sua livraria. Em 

1191 Maria Paula Anastácio Gonçalves, op. cit. «Foi o duque D. Jayme – escreve António Caetano de Sousa – ver-
dadeiramente grande em tudo, e seria ainda mais venerada a sua memoria, se a não manchara com o sangue 
da duqueza D. Leonor, preocupado de hum ciume, ou da melancolia, que o empenhou nesta fatal desgraça 
[…]». HGCRP, V, p. 556.

1192 Vitor Serrão, O fresco maneirista, cit, p. 220. 
1193 Secção: «mais liuros de teologia fora os atras lançados», um breviário manuscrito (n.º 4091) descrito como 

«hum missal de letra de mão amtigua eluminado com figuras com brochas de prata e os tecidos com guarni-
cõens do mesmo de folha em taboas, digo que he breuiario foi aualiado em dous mil e quatrocemtos reais».

1194 Trevor Dadson, op. cit., pp. 29-35.
1195 João Brandão (de Buarcos), Grandeza e abastança de Lisboa em 1552, ed. cit., p. 185.
1196 Ibidem, p. 99 e p. 64.
1197 Em carta ao arcediago da sé de Évora, João Petit, escrita de Braga, a 8 de Setembro de 1537, Clenardo reco-

mendava «recados meus ao meu compadre João Filipe e a sua esposa». V. Manuel Gonçalves Cerejeira, 
op. cit., I, p. 313. 

1198 António José Saraiva, História da cultura em Portugal, cit.; Jorge Borges de Macedo, «Livros impressos em 
Portugal…», cit.
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todo o caso, uma cartografia sistemática de proveniências afigura-se impossível, 
pois na maioria dos casos não é possível garantir qual a edição presente, quando 
se trata de obras – e são muitas – que têm um grande número de edições para o 
período em causa (até 1563).

Além de agentes como o já mencionado «fidalgo de Chaves», que viveu 
em Roma ao serviço de D. Jaime entre 1510 e 1517 e dessa estadia escreveu 
um extenso Tratado dirigido ao duque com pormenorizada descrição de fac-
tos político-militares e aspectos arquitectónicos e artísticos e do quotidiano da 
Roma do Renascimento, existiam na livraria de D. Teodósio os lendários – como 
já foram chamados, uma vez que o seu rasto desapareceu – «livros de muitas 
cousas», a que acima fizemos referência, presentes na secção de Livros profanos 
em romance e que evidenciariam, entre outros assuntos europeus de relevo, essa 
verdadeira «rede» de contactos. 

Rede a que não era alheia a «alavanca» da própria Coroa, como se infere da 
carta de D. Manuel ao seu embaixador em Roma D. Miguel da Silva, quando lhe 
dava instruções precisas para apresentar e patrocinar junto do pontífice assuntos 
do interesse de D. Jaime. Um desses casos era para que «elle [D. Jaime] podese 
prouer allgumas pesoas atee xv igrejas com o abito da ordem de christos […] 
porque asy nos prazerá o fazerdes, como se o negocio fose proprio nosso», 
como o monarca escrevia em carta de 11 de Maio de 1517. Nesta mesma missiva 
– e interessa-nos particularmente este aspecto – o monarca referia-se a uma das 
figuras que serviam os interesses do duque de Bragança em Roma: «e se pera 
esta expidiçam comvier ao solicitador do duque, que ysto vos ha de Requerer e 
lembrar, emprestardes quinhentos ou seiscentos ducados do dinheiro noso que 
la tendes, enprestay os cobrando asynado […]». O solicitador de D. Jaime não 
era o seu único servidor na Cidade Eterna; e além das questões e informações 
políticas e de interesse da Casa, aquisições de todo o tipo de bens, entre os 
quais livros, poderiam também passar por eles1199. Em tempos do seu sucessor 
na Casa destacava-se, é claro, o próprio embaixador do duque D. Teodósio em 
Roma. Tratava-se de D. Afonso (†1575), comendador-mor da Ordem de Cristo, 
primo e cunhado do duque, pois era irmão da primeira mulher de D. Teodósio, 
D. Isabel1200. Da sua actividade ao serviço do duque de Bragança não estiveram 

1199 «Cartas de crença e despachos para D. Miguel da Silva (1517 – Maio 11?)» in CDP, I, Lisboa, 1862, pp. 432-
433. Agradecemos a Paulo Lopes esta informação.

1200 Filhos de D. Dinis de Portugal e de Beatriz de Castro Osório. António Maria Falcão Pestana de Vasconcelos, 
Nobreza e ordens militares. Relações sociais e de poder. Séc. xiv a xvi, dissert. de doutoramento em História 
Medieval e do Renascimento apresentada à FLUP, II, Porto, 2008, pp. 3-4. O casamento de D. Teodósio com 
D. Isabel teve lugar a 25 de Junho de 1542. Depois de enviuvar, em 1558, D. Teodósio contraiu novo matrimó-
nio, a 4 de Setembro de 1559, com D. Beatriz de Lencastre, filha de D. Luís de Lencastre, comendador-mor de 
Avis, e de sua mulher D. Madalena de Granada, neta de D. Jorge, duque de Coimbra. Este segundo consórcio 
do duque realizou-se, como já salientámos, sem autorização da regente D. Catarina.
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certamente arredados os livros e a informações sobre novidades literárias e edi-
toriais1201.

Uma outra possibilidade concreta era, além dos estreitos laços familiares 
nas grandes casas de Castela, que também favoreciam a circulação de pessoas 
e bens, a de parentes que partiam para fazer os seus estudos em universidades 
estrangeiras, como sucedeu, em tempo de D. Jaime, que por carta de 22 de Julho 
de 1525 pedia ao rei D. João III uma mercê para o seu sobrinho D. Pedro que 
então mandava para o Estudo de Paris1202. O caso dos estudantes e bolseiros da 
Coroa em universidades transpirenaicas, já uma realidade com D. João II mas 
intensificando-se nos reinados seguintes, é outra possibilidade a ponderar nesta 
circulação cultural, envolvendo a Coroa e a Casa de Bragança. Reinando ainda 
D. Manuel, o monarca emitia um alvará para se dar a Francisco de Melo, fidalgo 
da Casa Real e matemático distinto, 38 160 réis de moradia enquanto estivesse 
a estudar em Paris1203.

Provável, embora em fase já tardia, é também o papel de D. Teotónio de Bra-
gança (†1602), futuro arcebispo de Évora, 5.º filho de D. Jaime1204, que viajou 
por Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra, fixando-se em 1556 em Paris, para 
continuar por cerca de quatro anos os seus estudos de Teologia e Humanida-
des. Grande amante de livros, possuía um elevado número de impressos raros e 
de valor, muitos manuscritos portugueses e outros gregos, arábicos e de outras 
línguas orientais que, por sua morte, foram mais tarde integrados na Cartuxa de 
Évora1205. Durante a sua estadia em Paris, é legítimo pensar que terá adquirido 
livros e contactos de livreiros, não só para si próprio, mas para o duque seu irmão. 

Também Diogo Mendes de Vasconcelos (†1599), sobrinho do bispo  
D. Gonçalo Pinheiro, embaixador de D. João III, com quem partiu para França 
nos finais dos anos 30, tendo estudado em Bordéus e mais tarde Orleães e 
Paris, figura marcante do Humanismo eborense, pode ter sido um contacto de  

1201 Por carta de 22 de Junho de 1554, D. Teodósio solicitava a D. João III que mandasse regressar o seu embaixa-
dor ao Reino, referindo os relevantes serviços que lhe tinha feito o comendador-mor em Roma. ANTT, CC, 
P. I, mç. 92, doc. 160.

1202 ANTT, CC, P. I, mç 32, doc. 74.
1203 ANTT , CC, P. I, mç. 21, doc. 43, de 20 de Fevereiro de 1517. Cerca de dois anos mais tarde, D. Manuel emitia 

novo alvará para se dar a Francisco Melo 100 cruzados para continuar os estudos, v. ANTT, CC, P.  I, mç. 
24, doc. 42; Ana Isabel Buescu, «Francisco de Melo, orador régio em Évora (1535)», in Actas do Colóquio 
«Évora, o Foral Manuelino e o Devir Quinhentista», publicado em A Cidade de Évora: Boletim de Cultura da 
Câmara Municipal de Évora, s. 2, 6, Lisboa, 2002-2006, pp. 365-374.

1204 E de D. Joana de Mendonça (†1580), dama da rainha D. Leonor, com quem o duque D. Jaime casou em 
segundas núpcias em 1520, e de quem teve vários filhos e filhas, entre os quais D. Constantino, D. Fulgêncio 
e D. Teotónio de Bragança. Sobre a sua acção cultural e bibliófila, v. Maria Antónia Barrelas Sequeira Hespa-
nhol, Dom Theotónio de Bragança: o primeiro arcebispo de Évora no domínio Filipino, dissert. de mestrado em 
História Moderna apresentada à Universidade de Évora. Évora, 1993. Agradecemos a Fernanda Campos esta 
referência.

1205 HGCRP, V, 1738, p. 664.
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D. Teodósio no que respeita aos livros1206. Outra hipótese a considerar é a figura 
do prestigiado humanista e teólogo Aquiles Estaço (†1581) que, com raízes 
familiares em Évora, se encontrava em Paris em 1548 e a partir de cerca de 1555 
em Roma, onde manteve uma relação estreita com a Cúria. Estaço foi secretá-
rio e bibliotecário do cardeal Guido Ascanio Sforza, então cardeal protector do 
Reino português, a quem o humanista português dedicou em 1561 a famosa 
carta de Portugal encomendada a Fernão Álvares Seco. Publicou traduções e 
comentários de autores clássicos em Lovaina, Antuérpia e Paris. Em Roma, sem-
pre com ligações a Portugal, proferiu quatro orações de obediência ao pontífice, 
e a Roma haveria de legar os seus livros1207. Sabemos também, como escreve-
mos atrás, que alguns espólios de letrados portugueses, como é o caso de Joane 
de Vasconcelos, desembargador da Casa de Bragança e procurador do duque, 
foram adquiridos para a livraria de D. Teodósio. E finalmente, como ventilámos, 
importa ter presentes as ligações directas do duque em Itália, em cidades espa-
nholas como Salamanca ou Medina del Campo, de grande tradição livreira, e 
ainda noutras cidades europeias. 

São estas algumas das hipóteses de constituição e acrescentamento desta 
importantíssima biblioteca de Quinhentos, onde, para além da matriz teoló-
gica, eclesiástica e espiritual, a cultura europeia do Renascimento, nas suas mais 
diversas vertentes artísticas, científicas, jurídicas e literárias, bem como nas suas 
interacções com a cultura Antiga, chegava, também através do livro, potenciado 
pela arte tipográfica, aos círculos eruditos portugueses do século xvi.

1206 Belmiro Fernandes Pereira, op. cit., pp. 847-848. Sobre Mendes de Vasconcelos, v. José Geraldes Freire, «Obra 
poética de Diogo Mendes de Vasconcelos», Humanitas, 15-16, 1963-1964, pp.  1-260; Américo da Costa 
Ramalho, «Diogo Mendes de Vasconcelos em Roma», Humanitas, 29-30, 1977-1978, pp. 219-220. Também 
Diogo Mendes de Vasconcelos ofereceu vários dos seus livros ao Mosteiro de Scala Coeli, em Évora. Belmiro 
Pereira, op. cit.

1207 V. o esboço biográfico sobre Aquiles Estaço em Belmiro Fernandes Pereira, As orações de obediência de Aquiles 
Estaço, Coimbra, 1991, pp. 11-46.
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15.  A Casa de Bragança  
na livraria de D. Teodósio I

Não poderíamos terminar este estudo sobre a livraria do duque D. Teodósio sem 
sublinhar como a própria Casa de Bragança aí estava bem presente, também ela, 
sob diversas formas. Talvez a mais significante em termos de património sim-
bólico fosse a obra que sintetizava a memória e o culto da linhagem, a Cronica 
do condestabre1208, marcada também pelas datas das duas edições: a primeira, 
de 1526, impressa durante o ducado de D. Jaime, a segunda, de 1554, quando 
governava a grande Casa D. Teodósio, o seu 5.º duque. 

Com uma evidente intenção de consagração e amplificatio, a Crónica foi 
traduzida para latim pelo doutor Juan Fernández (†15 ? ), que fora professor 
de Humanidades em Salamanca, Alcalá e Coimbra, e, depois da saída de Diogo 
Sigeu para a corte régia na qualidade de preceptor dos moços-fidalgos1209, 
desempenhou a função de mestre do futuro duque de D. João a partir de 1549, 
permanecendo em Vila Viçosa cerca de 30 anos1210.

Mas a memória de uma linhagem ilustre legitimava-se também pelo sagrado. 
Assim, entre os livros daquela que nos parece poder ter sido uma das secções 
dilectas da livraria para D. Teodósio, a dos Livros profanos em romance, encon-
travam-se os «Milagres do Condestable Dom Nuno Alueres Pereira escrito de 
maõ», obra atribuída a Gomes Eanes de Zurara pelo erudito seiscentista Jorge 
Cardoso, pelo bibliófilo Barbosa Machado e veiculada por outras fontes, como a 
Crónica dos Carmelitas, de frei José Pereira de Sant’Ana, publicada em 17451211. 

1208 N.º 1675, na parte do inventário do património «fora da livraria», descrita como «Crónica do conde Nuno 
Alveres em pergaminho», avaliada em 1200 rs. Existem dois exemplares na BDM, o n.º 136 relativo à primeira 
edição de Lisboa, de Germão Galharde, impressa em 1526, e o n.º 137 à edição publicada em 1554. BDMII-
-I-XV/XVI.

1209 Luís de Matos, A corte literária, pp.17-18.
1210 Autor presente no inventário no n.º 4195 (Oratória e Gramática) com a obra Orationes duae; Altera in celebri-

tate Academiae Coninbricensis Ludovicum Infantem Joannis Regis fratrem excipientes; Altera, habita ad Conimbri-
censis in funere Eduardi Joannni Tertii filii, impressa em Coimbra em 1548.

1211 N.º 4875, avaliado em 200 rs. 
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Seja como for, o culto do Condestável era já assinalável no século xvi. Na 
sua guarda-roupa, o rei D. Manuel possuía um livro minuciosamente descrito no 
inventário de 1522, «com as tavoas cubertas de veludo preto […] o qual é da 
Oração do Conde estabre […]»1212. E o facto é que, tendo a tradição sido trans-
mitida ao longo dos séculos, ainda hoje a questão de uma antiga compilação 
escrita acerca dos milagres do fundador da Casa permanece. Na Casa Cadaval há 
referência a uns Milagres do Santo Condestável1213, e no Index dos manuscriptos da 
livraria do rey de Portugal encontramos uma entrada com a seguinte descrição: 
«Milagres do condestável D. Nuno Álvares Pereira trasladados por Alvaro Bahia 
Chaves, in 4.º»1214, pelo que sabemos que ainda no século xviii a obra circulava 
manuscrita e era copiada1215.

Outros testemunhos do poder da Casa e do seu poder e património na livra-
ria são também os já mencionados Livro de menagens e Livro de doações, além 
dos perdidos «livros de muitas cousas» que vimos figurarem no inventário, 
bem como os regimentos das ordens militares, dos contadores de comarcas ou 
dos oficiais das cidades, vilas e lugares do Reino, colecções legislativas portu-
guesas e castelhanas, constituições sinodais, as grandes obras de Direito Civil 
e Canónico. Também presentes na livraria estavam obras de vários humanistas 
e homens de letras que, de uma maneira ou outra, «gravitavam» em torno da 
Casa de Bragança ou a serviam. 

Finalmente, não podemos deixar de referir como o inventário inclui outros 
instrumentos aparentemente menores, mas indispensáveis ao governo e às dinâ-
micas da Casa ducal, num contexto de crescimento dos mecanismos burocráticos 
na Época Moderna: os livros de secretaria e de composição de cartas missivas 
e outros documentos, de que encontramos vários exemplos no inventário1216.  
E, até, um Repertorio de caminhos (n.º 4866) que de Vila Viçosa levariam ao 
mundo, ou trariam o mundo até Vila Viçosa.

1212 Anselmo Braamcamp Freire, «Inventario da guarda-roupa...», cit., p. 390.
1213 Escritos entre 1438?-1481? (M-V-20). V. Carlos da Silva Tarouca, «Onde está o rol dos milagres do B. Nuno 

Álvares Pereira, escrito por Gomes Eanes de Azurara?», Brotéria, 47, 1948, pp. 155-63.
1214 BGUC, cod. 1018 [anterior a 1742], n.º 743, fol. 74.
1215 Sobre a questão dos manuscritos referenciados deverá consultar-se o site da BITAGAP.  Agradecemos esta 

informação a Gilberto Moiteiro (IEM-FCSH).
1216 A que já fizemos referência. V. n.º 4857, «Cartas misiuas de Teixeda Liuro primeiro», n.º 4896, «Liuro de 

Secretaria de mão», e n.º 4898, «Livro de Secretaria em folha de letra de mão».
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Fontes

Manuscritas

Arquivo Histórico da Casa de Bragança 

BDMII RES. Ms 18 – Inventário dos bens do 5.º duque de Bragança, D. Teodósio I [1564-1567; 
cópia de Lisboa, 15 de Dezembro de 1665; 657 fls.]; transcrição de Joana Torres, revisão de 
Hugo Crespo.

Arquivo Nacional da Torre do Tombo

Corpo Cronológico P. I – mç. 16, doc. 126, doc. 320; mç. 21, doc. 43; mç. 22, doc. 5; mç. 24, 
doc. 42; mç 32, doc. 74; mç. 39, doc. 138; mç. 44, doc. 46; mç. 63, doc. 38, doc. 82; mç. 84, 
doc. 142; mç. 88, doc. 100; mç. 92, doc. 160; mç. 93, doc. 105, doc. 124; mç. 97, doc. 89. 

TT-ACR/C/A/121 – Chronica lhamada el Triumpho de los nueve más preciados varones de la 
fama en ql se tiene las vidas de cada uno y los excelentes hechos en armas y grãdes proezas q cada 
uno hizo en su vida…

Biblioteca da Ajuda

cod. 46-VIII-30 – Honoré de Bouvet – El árbol de batallas, trad. de Diego de Valera,  
[séc. xvi].
cod. 46-VIII-35 – Vocabulario da lingoa de Iapam, 1593.
cod. 51-I-72 – Doze lembrãças do anonymo pera el rey nosso sñor, [1.ª metade do século xvii].

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra 

cod. 1018 – Index dos manuscriptos da livraria do rey de Portugal, 177 fols. [anterior a 1742].

Biblioteca Nacional de Portugal

cod. 58943 – Influencias que os doze signos celestes fazem em os nascidos, f. 55v.-56v.
cod. 1724 – Cartas do Padre [António] Vieira, [1701-1725].
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cod. 3776 – Carta de Filipe II a Jerónimo Corte-Real, fols. 203-203v.
cod. 11061 – O galateo ou cortezão, obra que compoz na lingua italiana monsenhor João de la 
Casa e tradusio no idioma portuguez Francisco Xavier Pinto de Magalhães entre os arcades ero-
tilo, e agora novamente manuscripta por Francisco Nunes Ferreira, natural da cidade da Guarda, 
1763.
pba 95 – «Rol dos L.os da liuraria», Livro do Chartorio desta Universidade de Coimbra. Orde-
nado pelo mestre Andre dauellar lente das mathematicas & guarda do mesmo chartorio. Anno 
1598, fols. 61-64.

Biblioteca Nacional de España

Mss. 3693 – Espantosa, y felicisima victoria cõcedida del cielo al señor Don Juan d’Austria enel 
golfo de Lepanto, dela poderosa armada Otomana, enel año de nuestra saluacion de MDLXXI, 
Compuesta por Ieronimo Corte-Real cauallero portugues. Año de mil y quinientos LXXV.

Impressas 

Afonso X, o Sábio, rei de Castela – Las siete partidas del rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas 
com varios codices antiguos por la Real Academia de la Historia, Madrid, Imprenta Real, 1807, 
3 t.

Baião, António – «Documentos ineditos sobre João de Barros, sobre o escritor seu 
homonimo contemporaneo, sobre a familia do historiador e sobre os continuadores das suas 
“Decadas”», publicados por Boletim da Segunda Classe da Academia das Sciencias de Lisboa, 
XL, 1917, pp. 202-355.

Baião, José Pereira – Portugal cuidadoso, e lastimado com a vida e perda do senhor rey Dom 
Sebastião, o Desejado de saudosa memoria, Lisboa, na Officina de Antonio de Sousa da 
Sylva,1737.

Barros, João de – Ásia de Joam de Barros. Dos feitos que os portugueses fizeram no descobrimento 
e conquista dos mares e terras do Oriente. Primeira década, 4.ª ed. revista e prefaciada por 
António Baião, conforme a edição princeps, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932.

Barros, João de – Diálogo da viciosa vergonha, in João de Barros, Gramática da Língua 
Portuguesa. Cartinha, Gramática, diálogo em louvor da nossa linguagem e diálogo da viciosa 
vergonha, reprodução fac-similada, leitura, introdução e anotações por Maria Leonor 
Carvalhão Buescu, Lisboa, FLUL, 1971, pp. 411-468.

Barros, João de – Grammatices rudimenta, ed. Maria Leonor Carvalhão Buescu, in Arquivos 
do Centro Cultural Português, IV, Paris, XXXX, 1972, pp. 93-140.

Barros, João de – Ropicapnefma, reprodução fac-similada da edição de 1532, leitura 
modernizada, notas e estudo de I. S. Révah, 2 vols., Lisboa, 1952 e 1955, com reimpressão 
em Lisboa, 1983.
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Brandão, João (de Buarcos) – Grandeza e abastança de Lisboa em 1552, org. e notas de José 
da Felicidade Alves, Lisboa, Livros Horizonte, 1990.

Calado, Adelino de Almeida (ed.) – Estoria de Dom Nuno Alvrez Pereyra, edição crítica 
da Cronica do condestabre, introdução, notas e glossário de Adelino de Almeida Calado, 
Coimbra, Universidade de Coimbra, 1991.

Calapez, Fernando; Viegas, António – Visitação da Ordem de Santiago ao Algarve 1517-
1518, suplemento da Revista Al’-Ulyã, n.º 5, transcrição de Fernando Calapez e António 
Viegas, ed. do Arquivo Histórico Municipal de Loulé, Loulé, Câmara Municipal, 1996.

Capitolos de Cortes. E leys que sobre alguûs delles fezeram, Lisboa, Germão Galharde, 1539.

Castiglione, Baldassar – Le livre du courtisan, présenté et traduit de l’italien d’après la 
version de Gabriel Chappuis (1589) par Alain Pons, Paris, 1987.

Coronica do condestabre de Purtugal Nuno Aluarez Pereyra: principiador da casa q[ue] agora he 
do duque de Bragãça sem mudar da antiguidade de suas palavras nem stillo. E deste condestabre 
procedem agora o emperador em todolos reynos de xpãos de Europa ou os reys ou as raynhas deles 
ou ambos, Lisboa, Germão Galharde, 1526. 

Correia, Gaspar – Crónicas de D. Manuel e de D. João III (até 1533), leitura, introdução, 
notas e índice por José Pereira da Costa, Lisboa, Academia das Ciências, 1992.

Deslandes, Venâncio (ed.) – Documentos para a história da tipografia portuguesa nos séculos 
xvi e xvii, reprodução em fac-símile do exemplar com data de 1888 da Biblioteca da INCM, 
introdução de Artur Anselmo, Lisboa, INCM, 1988.

Duarte, rei de Portugal – Livro dos conselhos de el-rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), ed. 
diplomática com transcrição de João J. Alves Dias, introdução de A. H. de Oliveira Marques 
e João J. Alves Dias, Lisboa, Estampa, 1982.

Estienne, Henri – Francofordiense emporium, sive francofordienses nundinae/panegírico da 
Feira de Francoforte, 1574, tradução de Aires Augusto Nascimento, Revista Portuguesa de 
História do Livro e da Edição, I, 1, 1997, pp. 65-116.

Évora, André Rodrigues de – Sentenças para a ensinança e doutrina do príncipe D. Sebastião, 
fac-símile do manuscrito inédito da Casa de Cadaval, com introdução de Luís de Matos, 
Lisboa, Banco Pinto & Sotto Mayor, 1983.

Faria, Manuel Severim de – Discursos varios politicos, Évora, Manoel Carvalho, 1624.

Ferreira, António – Poemas lusitanos (1598), t. II, Lisboa, Sá da Costa, 1939-40.

Gavetas (As) da Torre do Tombo, VI, Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 
1968.

Freire, Anselmo Braamcamp – «Inventario da Casa de D. João III em 1534», Archivo 
Historico Portuguez, VIII, 1910, pp. 261-390.
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Freire, Anselmo Braamcamp – «Inventario da guarda-roupa de D. Manuel», Archivo 
Historico Portuguez, II, 1904, pp. 381-417.

Freire, Anselmo Braamcamp – «Inventario da infanta D. Beatriz. 1507», Archivo Historico 
Portuguez, IX, 1914, pp. 64-110.

Góis, Damião de – Crónica do felicissimo rei D. Manuel, nova edição conforme a primeira de 
1566, 4 partes, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1949-1955.

Goltzius, Hubert – Los vivos retratos de todos los emperadores, desde Iulio Cesar hasta el 
emperador Carlos V y Don Fernando su hermano: sacados de las mas antíguas monedas, no 
como fueron sacadas por otros, sino pintadas muy fiel y verdadeiramente, y las vidas y hechos, 
costumbres, virtudes, y vícios, pintados com sus colores, y puestos por historia, Anvers, Egidio 
Copenio de Dist, 1560.

Holanda, Francisco de – Diálogos em Roma, I, introdução, notas e comentários de José da 
Felicidade Alves, Lisboa, Livros Horizonte, 1984.

Inventario de los libros de Don Fernando de Aragon, duque de Calabria, Madrid, Imprenta y 
Estereotipia de Aribau, 1875.

Viterbo, Francisco de Sousa de – «A livraria real especialmente no reinado de  
D. Manuel», in Historia e memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, IX, parte I, 
1902, pp. 1-73.

Meneses, D. Garcia de – «Oração ao sumo pontífice Sisto IV dita por […] em 1481», 
Orações de obediência. Séculos xv-xvii, 2, edição fac-similada [da edição latina de 1481], com 
nota bibliográfica de Martim de Albuquerque e tradução portuguesa de Miguel Pinto de 
Meneses, Lisboa, Inapa, 1988.

Miranda, Francisco de Sá de – Poesias de […], edição de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, 
reprodução em fac-símile do exemplar com data de 1885 da Biblioteca Nacional, Lisboa, 
INCM, 1989.

Monçon, Francisco de – Libro primero del espejo del principe christiano, Lisboa, Luis 
Rodrigues, 1544.

Oliveira, Cristóvão Rodrigues de – Lisboa em 1551. Sumário de em que brevemente se 
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apresentação e notas de José da Felicidade Alves, Lisboa, Livros Horizonte, 1987.

Ordenações Afonsinas, 5 vols., ed. fac-similada da ed. de 1792, nota de apresentação de Mário 
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inédito do século xv, ed. por Artur Moreira de Sá, Lisboa, Faculdade de Letras, 1960. 
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* Pesem embora constrangimentos que não permitiram levar mais longe tal opção, julgámos essencial 
incluir, neste anexo final, imagens de rostos e ilustrações de obras que sabemos terem integrado a livraria 
de D. Teodósio, procurando que as imagens escolhidas ilustrassem, tanto quanto possível, as secções de 
livros em que se encontrava organizado o acervo. Todas essas imagens são reproduzidas a partir de exem-
plares de edições pertencentes à BNP.
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1
A mais difundida obra anti-luterana da 
autoria de John Fisher, teólogo, cardeal 
católico inglês e mártir da Igreja Cató-
lica, que conheceu cerca de 20 edições 
no século XVI.
John Fisher/Johannes Rosensis (†1535) 
– Assertionis Lutheranae confutatio. Veneza: 
Gregorii de Gregoriis, 1526. 

BNP RES. 2614 A.

2
Obra que exerceu profunda influên-
cia na mística espanhola do século 
xvi, da autoria do franciscano Fran-
cisco de Osuna, o primeiro autor mís-
tico a escrever em castelhano, repre-
sentado com várias obras na livraria de  
D. Teodósio. 
Francisco de Osuna (†1541/9?) – Primera 
parte del libro llamado Abecedario spiritual, 
que trata dellas circunstancias della Sagrada 
Passion del Hijo de Dios. Medina del Campo: 
Pedro de Castro, 1544. 

BNP RES. 2163 P.
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3
Humanista e filósofo neo-platónico, 
Giovanni Pico della Mirandola foi uma 
das maiores figuras da cultura do Qua-
ttrocento. Parte da edição da sua obra 
completa, de Basileia, 1557-1573, e a 
edição de 1572 já não poderiam inte-
grar a livraria de D. Teodósio, falecido 
em 1563, pelo que nesta estava pre-
sente uma das várias edições anterio-
res, cuja edição princeps é de 1496.
Giovanni Pico della Mirandola (†1494) – 
Opera. Veneza: Bernard Giovanni Pico della 
Mirandola ino Vitali, 1498. 

BNP INC. 1038

4
A primeira edição impressa multilin-
gue de toda a Bíblia, conhecida como 
Biblia poliglota complutense, monu-
mento do humanismo filológico e cris-
tão, iniciativa do humanista, teólogo e 
cardeal de Toledo, Francisco Jimenez 
de Cisneros (†1517). De uma tiragem 
de 600 exemplares, apenas ca de 120 
chegaram até nós. Em Portugal exis-
tem quatro exemplares completos, 
dois dos quais na BNP. 
Biblia poliglota complutense. Alcalá de Henares:  
Arnaldo Guillén de Brocar, 1514-1517. 

BNP RES. 716 A. (vol. 1)
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6
Stimulus amoris, de S. Boaventura 
(embora a autoria já tenha sido con-
testada), franciscano, teólogo, bispo 
e Doctor seraphicus, de cuja tradução 
portuguesa existiam na livraria ducal 
dois exemplares impressos e uma cópia 
manuscrita.
S. Boaventura (†1274) – Livro chamado 
Stimulo de amor diuino, tirado do que fez 
Sam Boãvêtura. Em latim. Lisboa: Germão 
Galharde, 1550. 

BNP RES. 97 P. 

5
Figura de imensa irradiação e influên-
cia no Cristianismo, Santo Agostinho 
estava amplamente representado na 
livraria do duque de Bragança, na qual 
se contavam três exemplares das Medi-
tationes, entre muitas outras obras do 
bispo de Hipona e Doctor Gratiae.
Santo Agostinho (†430) – Meditationes. 
Lyon: Iacobi Juntae, haerd., 1556. 

BNP R. 9174 P.
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7
Devotissima exposicion…, obra de 
grande circulação no mundo ibérico da 
autoria de Girolamo Savonarola, refor-
mador religioso dominicano, cujas 
doutrinas exerceram forte ascendente 
sobre a espiritualidade peninsular no 
século xvi, e do qual a livraria ducal 
contava com pelo menos seis obras em 
latim, italiano e castelhano. 
Girolamo Savonarola (†1498) – Devotis-
sima exposicion sobre el psalmo de Miserere 
mei Deus. Sevilha: Jacobo Cromberger, [ca 
1513?]

BNP RES. 10412 P.

8
S. Jerónimo, teólogo e Doutor da 
Igreja, estava amplamente represen-
tado na livraria de D. Teodósio, com 
destaque para as Epistolae, com vários 
exemplares.
S. Jerónimo (†420) – Epistolarum Divi Hie-
ronymi omnes partes. Veneza: Andrea Torre-
sano, 1488

BNP INC. 759
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10
Uma das últimas, mais renomadas e 
difundidas sumas de direito canónico, 
com edição princeps de 1520, da qual 
existem várias edições quinhentistas na 
BNP.
Silvester Prierias Dominicana/Silvestre Maz-
zolini (†1523) – Summa Silvestrina. Lyon: 
Benoit Bonyn, 1528.

BNP RES. 3912 V.

9
Figura maior da espiritualidade medie-
val, S. Bernardo de Claraval, abade cis-
terciense, santo e Doutor da Igreja, 
estava muito representado na livra-
ria ducal, designadamente através dos 
seus sermões, em compilações ou em 
edições avulsas.
S. Bernardo de Claraval (†1153) – Sermones 
super cantica canticorum. Brescia: Angelo de 
Britannici, 1500.

BNP INC. 111
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11
Obra sobre direito criminal, de um dos 
maiores juristas italianos do século xv, 
professor na Universidade de Pádua 
e diplomata, com edição princeps de 
1503, à qual se seguiram várias outras 
até ao século xvii.
Bartolomeu Cipolla/Bartholomaei Caepollae  
(†1475?) – Consilia criminalia. Lyon: Jac-
ques Giunta, 1540. 

BNP S.C. 699 P.

12
Obra sobre os frades menores, da auto-
ria de Alfonso de Casarrubios, alcan-
çou bastante notoriedade e foi objecto 
de várias edições no século xvi.
Alfonso de Casarrubios – Compendium pri-
vilegiorum Fratrum Minorum necnon aliorum 
fratrum mendicantium. Sevilha: Juan Varela 
de Salamanca, 1530. 

BNP R. 5037 V.
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14
Opera omnia, do filósofo grego Platão,  
traduzidos para latim e editados 
por Marsilio Ficino (†1499), o mais 
influente representante do Platonismo 
do Quattrocento. Edição princeps em 
Florença, 1484-5?
Platão (†348/7 a.C.) – Opera omnia. Basi-
leia: Johann Valder, 1534. 

BNP S.A. 312 A.

13
Compilação legislativa do Reino, da 
qual existiam dois exemplares na livra-
ria ducal, ainda que o inventário não 
permita a identificação da respectiva 
edição.
O primeiro liuro das Ordenações. Sevilha: Juan 
Cromberger. Lisboa: Luís Rodrigues, 1539.

BNP RES. 74 A.
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15
Obra de referência sobre extracção de 
minérios durante dois séculos, ilus-
trada com cerca de 250 gravuras, com 
edição princeps em 1556. 
Georgius Agricola/Georg Bauer (†1555) 
– De re metallica. Libri XII. Basileae: apud 
Hieronymum Frobenium et Nicolaum Epis-
copium, 1556. 

BNP RES. 3077 A.

16
Primeira obra de arquitectura publi-
cada em vernáculo na Europa, na qual 
se difundiam os preceitos do De archi-
tectura de Vitrúvio, com edição prin-
ceps em 1526. Na livraria ducal existia 
certamente uma das duas edições cas-
telhanas impressas em Lisboa por Luís 
Rodrigues, em 1541 e em 1542.
Diego de Sagredo (†ca 1528) – Medidas del 
romano. Lisboa: Luis Rodrigues, 1542.

BNP RES. 6082 P.
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18
Teólogo e bispo de Cesareia, grande 
figura do monaquismo oriental,  
S. Basílio Magno destacou-se na opo-
sição à heresia ariana, numa época de 
intensa controvérsia doutrinária e teo-
lógica no seio do Cristianismo. Encon-
travam-se na livraria ducal duas edi-
ções dos seus Opera omnia, uma em 
latim e outra em grego.
S. Basílio Magno (†379) – Divi Basili Magni 
opera Graeca que ad nos extant omnia. Basi-
leia: Hieronymus Froben, 1551. 

BNP R. 6962 A.

17
Poeta da Grécia Antiga, autor da Ilíada 
e da Odisseia e fundador do género 
épico, a obra de Homero encontrava-
-se presente na livraria de D. Teodósio 
com várias edições em latim e uma em 
grego. 
Homero (ca séc. viii-vii aC) – Ilias et Vlys-
sea. Basileia: Johann Hervagium, 1535. 

BNP L. 290 A.
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19
Dicionário greco-latino, com edição 
princeps em 1530, da autoria de Gui-
llaume Budé, grande helenista e pres-
tigiado humanista francês, bibliotecá-
rio de Francisco I, rei de França. Além 
do Lexicon Graeco-Latinum…, Budé 
estava presente com outras obras na 
livraria do duque de Bragança.
Guillaume Budé († 1540) – Lexicon Grae-
co-Latinum, seu thesaurus linguae Graecae. 
[Genebra]: Ioannis Crispini, 1554. 

BNP L. 5414 A.

20
Léxico hebraico do filólogo, escritu-
rista e hebraista italiano, Sanctes Pag-
nino, com edição princeps em 1529. 
Muito conhecido e utilizado em Por-
tugal, encontrava-se entre os livros em 
hebraico da livraria de D. Teodósio. 
Sanctes Pagnino († 1536) – Thesaurus lin-
guae sanctae. Lyon: Sebastianus Gryphius, 
1529. 

BNP L. 1748 A. 
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22
Elegantiarum libri sex, obra de Lorenzo 
da Valla, um dos mais destacados 
humanistas e filólogos do Quattrocento 
e um dos fundadores da crítica textual. 
Esta obra, que existia na livraria ducal, 
é um dos monumentos da filologia e 
da latinidade do Renascimento, tendo 
conhecido numerosas edições impres-
sas. 
Lorenzo Valla (†1457) – Elegantiarum. Libri 
sex. Lyon: [ Jean Cleyn], 1528.

BNP RES. 3943 V.

21
Erasmo de Roterdão, humanista, exe-
geta e filólogo, estava amplamente re- 
presentado na livraria de D. Teodósio,  
através de 17 obras de sua autoria, 
uma das quais os célebres Adagia, bem 
como outras de autores clássicos por si 
editadas. A primeira edição dos Ada-
giorum collectanea, com 800 provér-
bios, foi publicada em Paris, em 1500, 
e a última em vida de Erasmo, muito 
acrescentada, em 1536. Existiam dois 
exemplares dos Adagia, certamente em 
edições diferentes, na livraria ducal.
Erasmo de Roterdão (†1536) – Adagiorum 
Chiliades Des. Erasmi Roterodami. Basileia: 
officina Frobeniana, 1536. 

BNP RES. 2177 A.
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23
Da celebrada Utopia de Thomas More 
(†1535), humanista, escritor, diplo-
mata, jurista e mártir católico, encon-
travam-se dois exemplares na livraria 
de D. Teodósio.
Thomas More (†1535) – De optimo reip. 
statu, deque nova insula Utopia. Basileia: 
Johann Froben, 1518.

BNP RES. 33931 V.

24
Obra lexicográfica multilingue do 
humanista e filólogo italiano Ambro-
gio Calepino, objecto de numerosas 
edições desde 1502 (esta ainda ape-
nas latina). Só os herdeiros de Manu-
zio fizeram, em Veneza, entre 1542 e 
1592, 18 edições desta obra, várias das 
quais existem na BNP.
Ambrogio Calepino (†1510) – Dictiona-
rium. Paris: François Regnault; Nicolas Des 
Prez; Claude Chevallon, 1517.

BNP RES. 492 A.
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26
Figura maior da cultura e do pensa-
mento ocidentais, Aristóteles tinha 
natural destaque na livraria de D. Teo-
dósio. Várias entradas do inventário 
dizem respeito às suas Éticas, em latim 
e vernáculo, existindo ainda uma cópia 
manuscrita em língua hebraica.
Aristóteles (†322 a.C) – Decem libri ethico-
rum. Paris: Henri Estienne, 1514. 

BNP RES. 2698 P.

25
A livraria de D. Teodósio incluía um 
conjunto diversificado de obras de 
Cícero, filósofo, orador, escritor e polí-
tico romano, tão influente nas épocas 
medieval e moderna, entre as quais 
vários exemplares do De officiis, em 
latim e em vulgar. 
Marco Túlio Cícero (†43 a.C.) – De officiis. 
Lyon: Petre Balet, 1516. 

BNP RES. 1266 V.
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27
Entre as muitas obras da autoria do 
filósofo grego existentes na livraria 
ducal, encontrava-se uma edição latina 
da Física. 
Aristóteles (†322 a.C) – Libri Physicorum. 
Papiaeque: Jacob de Burgofranco, 1534.

BNP RES. 5960 P.

28
Crónica da Polónia, de Martin Cromer, 
príncipe-bispo de Varsóvia, cartógrafo, 
diplomata e historiador, com edição 
princeps em 1555, da qual existiam dois 
exemplares na livraria ducal.
Martin Cromer (†1589) – De origine et rebus 
gestis Polonorum. Libri XXX. Basileia: Johann 
Oporinus, 1555.

BNP H.G. 2408 A.
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30
A Cosmographia, de Sebastian Müns-
ter, matemático e cosmógrafo alemão, 
é a mais antiga descrição do mundo em 
alemão. A primeira edição foi impressa 
em Basileia, em 1544, e dela foram 
publicadas, na década de 50 do século 
xvi, quatro edições em latim (1550, 
1552, 1554, 1559), uma das quais inte-
grava a livraria de D. Teodósio, e, até 
1628, cerca de 40 edições em várias 
línguas, sucessivamente enriquecidas 
com novas gravuras. 
Sebastian Münster (†1552) – Cosmogra-
phiae universal. Basileia: Henrichum Petri, 
1552. 

BNP RES. 2094 A.

29
Crónica monumental e enciclopédi- 
ca dos países escandinavos, de Olaus  
Magnus, cartógrafo, escritor e arce-
bispo de Upsala, com edição princeps 
em 1555. Ilustrada com numerosas 
gravuras de cidades, gentes, costumes, 
crenças, actividades económicas e quo-
tidianas dos reinos do Norte da Europa.
Olaus Magnus (†1557) – Historia de gentius 
Setentrionalibus. Roma: Giovanni Maria de 
Viottis, 1555.

BNP RES. 3361 V.
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31
As Vitae illustrium virorum de  
Plutarco, filósofo, historiador, biógrafo 
e ensaísta grego, são constituídas por 
um conjunto de biografias de prínci-
pes e homens ilustres da Antiguidade. 
Obra recuperada no Renascimento, foi 
objecto de um amplo movimento edi-
torial, em latim (ed. princeps de 1470), 
grego e vulgar. Existiam na livraria 
ducal dois exemplares, um em latim e 
outro em grego.
Plutarco (†120 d.C.) – Vitae illustrium viro-
rum. [Roma]: Ulrich Han, [1470-71]. 

BNP INC. 1311

32
A De vita XII caesarum, de Suetónio, 
escritor latino e o maior biógrafo da 
Antiguidade depois de Plutarco, reunia 
as biografias dos governantes romanos, 
de Júlio César a Domiciano. Dela exis-
tiam quatro exemplares na livraria de 
D. Teodósio. 
Suetónio (†ca 141 d.C.) – De vita XII cae-
sarum. Veneza: Damiano da Gorgonzola, 
1493. 

BNP INC. 879
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33
Com múltiplas edições em toda a Europa a partir de 1486, a Peregrinatio in Ter-
ram Sanctam é por muitos considerada o primeiro livro de viagens. Para além dos 
mapas, apresenta planos em grande escala das cidades de Veneza, Parenzo, Corfu, 
Modon, Candia, Rodes e Jerusalém.
Bernardus von Breydenbach (†1490) – Peregrinatio in Terram Sanctam. Mainz [Mogúncia]: 
Erhard Reuwich, 1486.

BNP INC. 308
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35
Epitoma rei militaris (ou De re milita-
ris) de Públio Flávio Vegécio, o mais 
importante tratado sobre organização 
e estratégia militares da Antiguidade. 
Esta influentíssima obra, de que se con-
tabilizam mais de 200 manuscritos nas 
bibliotecas europeias, foi impressa pela 
primeira vez em Utrecht, em 1473. 
Públio Flávio Vegécio (séc. iv d.C.) – Epi-
toma rei militaris. Paris: Atelier du Soufflet 
Vert, [entre 1475 e 1479]. 

BNP INC. 396

34
Única obra que chegou até nós do his-
toriador romano Quinto Cúrsio. Tra-
ta-se da biografia de Alexandre, o 
Grande, em dez livros. Os dois pri-
meiros perderam-se e os oito restantes 
estão incompletos. Existiam na livraria 
do duque de Bragança duas edições em 
latim e uma em castelhano. 
Quinto Cúrsio (séc. i) – Historiae Alexandri 
Magni. Veneza: Giovanni Tacuino, 1494.

BNP INC. 1428
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36
Esta obra, uma biografia de Giorgio 
Castriota Scanderbeg, herói albanês 
na luta contra os Turcos, conheceu 
grande difusão europeia após a pri-
meira edição de 1508-10?. É da autoria 
de Marino Barlezio, historiador e clé-
rigo católico albanês, refugiado em Itá-
lia, e parece ter sido traduzida quatro 
vezes para português. 
Marin Barleti/Marino Barlezio/Marinus 
Barletius (†ca 1513) – De vita moribus 
ac rebus praecipue aduersus Turcas, gestis, 
Georgii Castrioti, clarissimi epirotarum prin-
cipis. Argentorati [Estrasburgo]: Cratonem 
Mylium, 1537. 

BNP RES. 4192 V.

37
Da colaboração entre Nikolaos  
Sophianos, humanista e cartógrafo 
grego, e Nicolaus Gerbel/Gerbelius, 
humanista, jurista e teólogo alemão, 
resultou esta descrição contemporânea 
da Grécia, com representações (con-
vencionais) de várias cidades (1.ª ed. 
em 1545). 
Nikolaos Sophianos (†d.1551) e Nicolaus 
Gerbel/Gerbelius (†1560) – Nicolai Gerbelij 
in descriptionem Graeciae Sophiani, praefatio. 
Basileia: Johann Oporinus, 1545.

BNP H.G. 1476 A.
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38
Os oito primeiros livros desta obra, 
da autoria do historiador e humanista 
italiano, Polidoro Vergilio, que esteve 
ao serviço de Henrique VIII (†1547), 
são dedicados à história de Inglaterra, 
seguindo-se os reinados de todos os 
reis ingleses, de Guilherme, o Con-
quistador, a Henrique VII, primeiro 
monarca da dinastia Tudor e pai do 
encomendador (ed. princeps em 1534). 
Polidoro Vergilio (†1555) – Anglicae histo-
riae. Libri uigintisex. Basileia: Michael Isen-
grin, 1546. 

BNP H.G. 7059 A .

39
Ovídio foi um dos poetas latinos mais 
divulgados na Península Ibérica desde 
a época medieval, conhecendo uma 
voga extraordinária no século xvi. Das 
Metamorfoses, referidas no Cancioneiro 
geral de Garcia de Resende (1516), 
existiam três exemplares na livraria do 
duque de Bragança. 
Ovídio (†17/18 d.C.) – Metamorphoseon 
Libri XV. Paris: Simon Colineus.

BNP L. 1298 V.
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40
Do conjunto da obra do poeta romano 
Caio Valério Flaco apenas sobreviveu 
este poema épico, dedicado ao impera-
dor Vespasiano e que narra a busca do 
Velo de Ouro por Jasão.
Caio Valerio Flaco (†ca 90) – Argonauticon 
libri octo. Paris: Simon Colineus, 1532. 

BNP, L. 2677 P.

41
O poeta latino Marcial foi autor, 
entre outros, de 12 livros de epigra-
mas e de colecções de dísticos. A sua 
obra sobreviveu quase integralmente 
e influenciou autores peninsulares 
como Quevedo ou, depois, Bocage.
Marco Valerio Marcial (†102) – Epigramma-
tom. Libri XIII. Paris: Simon Colineus, 1528. 

BNP L. 11046 P.
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42
Matemático, cosmógrafo régio e mes-
tre dos infantes D. Luís, D. Henrique e 
D. Duarte, Pedro Nunes está presente 
na secção de Astrologia e Matemática 
da livraria ducal com pelo menos duas 
obras: o De crepusculis e o Tratado da 
esfera (1537), dedicado ao infante D. 
Luís. 
Pedro Nunes (†1578) – De crepusculis. Lis-
boa: Luís Rodrigues, 1542.

BNP RES. 397 P.

43
Na livraria ducal constava, com edi-
ção princeps de 1524, um exemplar 
do original latino do Cosmographicus 
liber, de Pedro Apiano, humanista ale-
mão, matemático, astrónomo e car-
tógrafo. É igualmente provável que 
também existissem dois exempla-
res da respectiva tradução castelhana: 
um deles terá sido oferta da rainha  
Isabel, a Católica, ao pai de D. Teodó-
sio, D. Jaime, 4.º duque de Bragança, 
que viveu e foi educado na corte isa-
belina.
Pedro Apiano (†1552) – Cosmographia. 
Paris: Vivantium Gaultherot, 1551.

BNP RES. 32551 V.
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44
O Almagestum de Ptolomeu, astró-
nomo, matemático e cosmógrafo grego, 
é considerado o mais importante livro 
na história da astronomia (ed. latina 
princeps em 1515, e, com nova tra-
dução, em 1528). Dele existiam qua-
tro exemplares na livraria ducal, bem 
como um da Geografia, que teve edição 
princeps, sem mapas, em 1475. 
Cláudio Ptolomeu (†ca 168) – Almagestum. 
Veneza: Petrus Liechtenstein, 1515. 

BNP RES. 875 A.

45
Summa astrologie, do astrónomo inglês 
de finais da Idade Média, Johannes 
Eschuid, cuja edição princeps (Veneza, 
1489) integrava a livraria ducal. 
Johannes Echuidus/Ashenden/John Eastwood 
(séc. xiv) – Summa astrologie judicialis de 
accidentibus mundi quae anglicana uulgo nun-
cupatur Ioannis eschcuidi niri [sic] anglici… 
Veneza: Johannes Lucilius Santritter, 1489. 

BNP INC. 1333.
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46.
Euclides é considerado o maior astró-
nomo da Antiguidade, e «durante 
cerca de 2000 anos os Elementos de 
Euclides foram a obra fundamental da 
Matemática» (Henrique Leitão).
Euclides (†238 a.C.) – Preclarissimus liber 
elementoru. Veneza: Erhard Ratdolt, 1482. 

BNP INC. 672

47
Le trasformationi de M. Lodovico 
Dolce, teórico da pintura, humanista, 
tradutor e autor prolífico em todos os 
géneros literários, foi publicada em 
1553. Dedicada a Carlos V, esta obra 
constitui uma paráfrase, em verso 
solto, das Metamorfoses de Ovídio.
Lodovico Dolce (†1568) – Le trasformationi 
di M. Lodovico Dolce all’invittissimo e glo-
riosissimo imperatore Carlo Qvinto. Veneza: 
Gabriel Giolito de Ferrari e Fratelli, 1553. 

BNP RES. 1184 P.
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48
A Commedia de Dante, «um dos maio-
res e mais universais poemas algum 
dia produzidos pelo génio humano», 
nas palavras de J. V. de Pina Martins, 
teve a primeira edição em 1481, em 
Florença. Na livraria de D. Teodósio 
existia um número apreciável de obras 
de Dante em latim, italiano e caste-
lhano. 
Dante Alighieri (†1321) – La commedia. 
[Comment. Christophorus Landinus]. Veneza: 
Piero Quarengi, 1497. 

BNP INC. 1009

49
Obra do frade dominicano, historia-
dor e teólogo, frei Leandro Alberto  
Bolognese, a Descrittione di tutta Italia, 
(edição princeps de 1550), da qual exis-
tiam dois exemplares na livraria de D. 
Teodósio, alcançou grande difusão na 
Europa do século xvi. 
Leandro Alberto Bolognese (†1552) – Des-
crittione di tutta Italia & isole pertinenti ad 
essa. Veneza: Giovanni Battista Porta, 1581. 

BNP RES. 4255 V.
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50
Em 1534, no ocaso da vida, Erasmo 
publicou o De preparatione ad mortem, 
próximo dos ars moriendi medievais 
mas enfatizando a doutrina da graça 
e da redenção. Inspirou a Agonía del 
tránsito de la muerte (1537), de Alejo 
Venegas, considerada por M. Bataillon 
como a maior obra da literatura ascé-
tica peninsular na primeira metade do 
século xvi.
Erasmo de Roterdão († 1536) – De prepa-
ratione ad mortem. [Paris]: Pierre Regnault e 
Nicolas Buffet, 1537.

BNP RES. 5370 P.

51
A tradução e primeira publicação, em 
1529, deste pequeno tratado espiri-
tual, foram patrocinadas por D. Jaime 
(†1532), pai de D. Teodósio.
Tractado de como San Francisco busco y hallo 
a su muy querida señora la sancta pobreza 
mandado transladar de latin en lingoage & 
emprimir por ele duque de Bragança e de Gui-
marães. Lisboa: Ioannes Blauio de Colonia, 
1555. 

BNP RES. 86 P.
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52
Tradução portuguesa de frei Brás de 
Barros, reformador da congregação 
dos Cónegos Regulares de Santo Agos-
tinho e futuro bispo de Braga, da obra 
Espelho de perfeyçam em linguoa por-
tugues, de frei Hendrick Herp, provin-
cial da Ordem dos Frades Menores 
em Colónia. Obra destinada à forma-
ção espiritual dos cónegos, foi uma das 
primeiras edições saídas dos prelos do 
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.
Hendrick Herp (†1478) – Espelho de perfey-
çam em linguoa portugues. Coimbra: Moes-
teyro de Sancta Cruz, 1533. 

BNP RES. 170 V.

53
A Escala espiritual, do monge bizantino 
S. João Clímaco, conheceu assinalá-
vel fortuna no Ocidente desde a Idade 
Média. Escrito espiritual do século 
vii, foi lido, copiado e traduzido a pri-
meira vez para português, no século 
xiv. Dele existem na BNP dois códices 
provenientes da livraria do Mosteiro 
de Santa Maria de Alcobaça. A edição 
de Lisboa, de 1562, seria dedicada a D. 
Catarina, com cujo patrocínio poderá 
ter contado.
S. João Clímaco (†ca 650) – Escala espiritual. 
Alcalá de Henares: Juan de Mey, 1553. 

BNP RES. 676 P.
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54
Edição latina da Historia ecclesiastica, 
a mais importante obra de Eusébio de 
Cesareia, bispo e teólogo grego, exe-
geta e polemista patrístico, conside-
rado o «pai» da história da Igreja. 
Existia também uma versão em caste-
lhano na livraria ducal.
Eusébio de Cesareia (†340) – Hystoria eccle-
siastica Eusebii Cesariensis. Paris: François 
Regnault, 1525.

BNP RES. 2130 P.

55
Obra espiritual de ampla difusão, do 
franciscano catalão Francesc Eiximenis 
(†ca 1409), cuja edição castelhana de 
1542, certamente a presente na livra-
ria ducal, foi dedicada à rainha D. Cata-
rina.
Francesc Eiximenis (†ca 1409) – Este devoto 
livro se llama Carro de las donas. Trata de la 
vida y muerte del hombre christiano. Vallado-
lid: Juan de Villaquiran, 1542. 

BNP RES. 476 A.
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56
Obra de natureza ascética e mística, de 
autoria de Lourenço Justiniano, pri-
meiro patriarca de Veneza, cuja tradu-
ção é atribuída à infanta D. Catarina, 
irmã de D. Afonso V. Revista pelos 
Cónegos de Santa Cruz, foi impressa 
em Coimbra, em 1531. 
Lourenço Justiniano (†1455) – Regra e 
perfeiçam da conversaçam dos monges. O 
qual livro foi copilado per o reverendo senhor 
Lourenço Iustiniano primeyro patriarcha de 
Veneza. Coimbra: Mosteiro de Santa Cruz: 
por Germão Galharde, 1531. 

BNP RES. 166 A.

57
Regimiento de los príncipes, obra de  
Egídio Romano, filósofo, teólogo e dis-
cípulo de S. Tomás de Aquino. Trata-
-se do mais importante tratado político 
sobre o ofício régio na Idade Média 
(ca 1287), muito difundido, traduzido 
e glosado até ao século xvi. Existiam 
dois exemplares na livraria brigantina, 
um em latim e outro em castelhano. 
Egídio Romano (†1316) – Regimiêto de 
los príncipes. Sevilha: Meinardo Ungut e  
Estanislau Polono, 1494. 

BNP INC. 180
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58
O Laberinto de fortuna, ou Las tre-
zientas, como era também conhecido, 
poema alegórico com inspiração em 
Dante, é a obra maior de Juan de Mena, 
poeta castelhano pré-renascentista, 
com ampla difusão na Península Ibé-
rica, e da qual existem na bnp duas edi-
ções de 1499 (inc. 183 e inc. 1534).
Juan de Mena (†1456) – Laberinto de for-
tuna. Sevilha: Jacobo Cromberger, 1517. 

BNP RES. 2531 A.

59
Poeta e humanista italiano, Petrarca 
foi autor de uma vasta e influente 
obra na literatura e na cultura ociden-
tais. I trionfi, poema alegórico escrito 
em vulgar, teve ampla difusão manus-
crita (ca 300 manuscritos conhecidos) 
e impressa, com comentários de vários 
autores. A primeira edição, em tradu-
ção completa para castelhano, seguida 
de muitas outras, é de 1512, e contém 
belas gravuras e miniaturas. Existia 
ainda uma edição italiana na livraria de 
D. Teodósio, na qual Petrarca se encon-
trava amplamente representado. 
Francesco Petrarca (†1374) – Los triunfos. 
Valladolid: Iuan de Villaquiran, 1541. 

BNP RES. 2684 V.
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60
O Emblematum liber, de Andrea Alciati, 
é a primeira obra moderna sobre 
emblemática, com grande influência e 
difusão na cultura erudita e aristocrá-
tica nos séculos xvi e xvii. A primeira 
edição, não autorizada, é de Augs-
burgo, de 1531, seguindo-se outra da 
mesma cidade, de 1534, e uma terceira, 
de Paris, de 1536. Dela existiam três 
exemplares na livraria ducal, dois em 
latim e um em castelhano. 
Andrea Alciato (†1550) – Los emblemas de 
Alciato traducidos en rimas españolas. Lyon: 
por Mathias Bonhome, 1549.

BNP RES. 5230 P.

61
A Ciropedia, sobre a vida de Ciro, a obra 
mais marcante de Xenofonte, soldado, 
historiador grego e discípulo de Sócra-
tes, circulou intensamente no Renasci-
mento. Na livraria de D. Teodósio exis-
tia uma versão latina manuscrita da 
Ciropedia bem como dois exemplares 
impressos dos Opera em latim e um em 
castelhano, na tradução de Gracián. 
Xenofonte (†355 a.C.) – Las obras de Xeno-
fonte trasladadas de griego en castellano por el 
secretario Diego Gracián en tres partes. Sala-
manca: Juan de Junta, 1552.

BNP RES. 563 V.
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62
As Décadas da Ásia, parte de um pro-
jecto mais amplo e inacabado, consti-
tuem a obra mais emblemática de João 
de Barros, historiador, geógrafo, alto 
funcionário da Coroa portuguesa no 
reinado de D. João III e autor de uma 
importante obra doutrinária, peda-
gógica e gramatical. Na livraria ducal 
encontravam-se as I e II Décadas, nas 
edições princeps de 1552 e 1553.
João de Barros (†1570) – Asia. Lisboa: Ger-
mão Galharde, 1552. 

BNP RES. 240 A.

63
A História do descobrimento e conquista 
da Índia pelos portugueses, de Fernão 
Lopes de Castanheda, foi a primeira 
crónica da expansão a ser impressa, 
alcançando um rápido impacto inter-
nacional. Logo em 1554 foi objecto de 
uma edição castelhana, em Antuérpia, 
tendo sido traduzida, ainda no século 
xvi, para francês, italiano, alemão e 
inglês. Existiam dois exemplares com-
pletos na livraria brigantina.
Fernão Lopes de Castanheda (†1559) – 
História do descobrimento e conquista da Índia 
pelos portugueses. Coimbra: João de Barreira 
e João Álvares, 1554. 

BNP RES. 4251 V.
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64
Los cinco libros primeros de la Cronica 
general de España, obra de Florián del 
Campo, cronista de Carlos V, publicada 
em 1553. Além desta edição, existiam 
na livraria de D. Teodósio dois exem-
plares de Las cuatro partes enteras de la 
crónica de España que mandó componer 
el serenísimo rey don Alonso llamado el 
Sabio (1541).
Florián del Campo (†1555?) – Los cinco 
libros primeros de la Cronica General de 
España. Medina del Campo: Guillermo de 
Millis, 1553. 

BNP RES. 627 A. 
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