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fact, from Calicut? Did these “things” impact the artist's work? 

These are some of the questions that the present communication will 

attempt to answer, from a variety of examples of the reception and 

appropriation of the “new novelties” in the European Renaissance, 

and in particular in the lands of the Holy Roman Empire. 

Brief biographical note: Marília dos Santos Lopes. Graduated in 

History from the Faculty of Letters, the University of Lisbon, she 

was a scientific collaborator at the Research Centre on the History of 

the European Expansion, University of Bamberg (Germany), where 

she was awarded her Doctoral Degree in Modern History in 1992. 

She was a lecturer and coordinator of history at the Faculty of 

Letters, Universidade Católica Portuguesa (1996-2006) and is 

currently an auxiliary professor with aggregation at the FCH-UCP, 

in Lisbon. Her research has focused on intercultural processes in the 

Early Modern times, on the history of European knowledge 

exchanges and on visual culture in the 16th and 17th centuries. She 

has been awarded distinguished international fellowships and was 

Senior Fellow at the Herzog August Library in Wolfenbüttel, 

Germany from 2014 to 2016. Main publications: Writing New 

Worlds. The Cultural Dynamics of Curiosity in Early Modern 

Europe (Newcastle, 2016); Identidade em viagem. Para uma 

história da cultura portuguesa (Lisboa, 2015); “From Discovery to 

Knowledge: Portuguese Maritime Navigation and German 

Humanism” (2012, in: Intersections 21); Ao cheiro desta canela. 

Notas para a história de uma especiaria rara (Lisboa, 2002); Da 

Descoberta ao Saber. Os Conhecimentos sobre África na Europa 

dos Séculos XVI e XVII (Viseu, 2002) and Wonderful things never 

yet seen. Towards an Iconography of the Discoveries (Lisbon, 

1998).  

 

 

Paulo Catarino Lopes 
Instituto de Estudos Medievais (IEM) e CHAM, FCSH, 

Universidade NOVA de Lisboa, Universidade dos Açores 

Título: «D. Gomes Eanes. Um paradigma do diálogo luso-italiano 

em Quatrocentos.» 

Palavras-chave: D. Gomes Eanes | Portugal | Itália | Circulação | 

Epistolografia | Reformas religiosas | Século XV 

Resumo: Entre as vozes que mais expressivamente estabeleceram o 

diálogo luso-italiano durante a centúria de Quatrocentos, sobressai, 

de forma inequívoca, a do abade D. Gomes Eanes, que rumou a 

Itália em 1409, para estudar leis e só regressou em definitivo ao 

reino natal em 1441, para assumir o priorado do mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra. Mas que contornos assumiu a sua acção no tempo 

e no espaço? Com que figuras se relacionou? Que opções culturais, 

religiosas e até políticas assumiu no desenvolvimento do seu 

percurso? E, sobretudo, que consequências teve a sua actividade? 

Partindo do seu carteggio, disperso por três núcleos documentais 

principais (códice Ashburnam 1792, o códice Abadia 4 e o códice 
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Abadia 28), mas dando especial relevância ao primeiro de entre eles, 

a presente comunicação visa, pois, reflectir sobre a natureza das 

diversas dimensões da acção de D. Gomes Eanes no quadro das 

relações mantidas entre Portugal e a Itália no século XV. 

Breve nota biográfica: Investigador Doutorado, Paulo Catarino 

Lopes é membro Integrado do Instituto de Estudos Medievais (IEM) 

e do CHAM — Centro de Humanidades, ambas Unidades de 

Investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCSH). Após licenciar-se 

em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

ingressou na NOVA FCSH onde completou o Mestrado em História 

com a tese A visão ibérica do mundo no Libro del Conosçimiento e o 

doutoramento, igualmente em História, com a dissertação intitulada 

Visões da Europa nas Memórias de um Fidalgo de Chaves (1510-

1517). Tendo como domínio de especialização a História Medieval 

(Cultura e Mentalidades), os seus principais interesses de 

investigação abrangem duas áreas fundamentais: a viagem e os 

viajantes (práticas, representações e imaginário; a centralidade do 

mundo urbano); as relações de Portugal com a restante Europa. 

Quadro conceptual de base: circulação/mobilidade, espacialidade, 

representação, identidade, alteridade, interculturalidade, comunidade 

e emoção. Actualmente é bolseiro de Pós-Doutoramento pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), com o projecto 

“Concepções da Europa em fontes documentais portuguesas dos 

séculos XV e XVI” (SFRH/BPD/97963/2013). Entre diversos 

artigos, capítulos de livros e comunicações é autor das seguintes 

obras: Memórias de um Fidalgo de Chaves: Um olhar português 

sobre a Itália do Renascimento, [Edição], Lisboa, Centro de Estudos 

de História Religiosa (CEHR) - Faculdade de Teologia / 

Universidade Católica Portuguesa, 2017; Um agente português na 

Roma do Renascimento. Sociedade, quotidiano e poder num 

manuscrito inédito do século XVI, Lisboa, Temas e Debates, 2013; O 

Medo do Mar nos Descobrimentos. Representações do fantástico e 

dos medos marinhos no final da Idade Média, Lisboa, Tribuna da 

História, 2009; Viajar na Idade Média. A visão ibérica do mundo no 

Livro do Conhecimento, Lisboa, Círculo de Leitores, 2005.  

 

Title: «D. Gomes Eanes. A paradigm of the Portuguese-Italian 

dialogue in the 15th century» 

 Keywords: D. Gomes Eanes | Portugal | Italy | Circulation | 

Epistolography | Religious reforms | 15th Century 

Abstract: Among the voices that most expressively established the 

luso-Italian dialogue during the 15th century, stands out 

unequivocally that of the abbot D. Gomes Eanes, who went to Italy 

in 1409 to study laws and only definitively returned to his native 

kingdom in 1441, to take over the priory of the monastery of Santa 

Cruz de Coimbra. But what outlines took its action in time and 

space? Who did he relate to? What cultural, religious and even 

political choices did he take in the development of his course? And 

above all, what consequences did his activity have? From its 

carteggio, dispersed by three main documentary collections (codex 

Ashburnam 1792, codex Abbey 4 and codex Abbey 28), but giving 

special importance to the first of them, this communication aims, 



 
 

 
 

 

18 
 

therefore, to reflect on the nature of the various dimensions of the 

action of D. Gomes Eanes in the context of relations between 

Portugal and Italy in the 15th century. 

Brief biographical note: PhD Researcher, Paulo Catarino Lopes is 

an Integrated member of the Institute of Medieval Studies (IEM) and 

the CHAM — Centre for the Humanities, both Research Units of the 

Faculty of Social Sciences and Humanities (Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas) of Universidade Nova de Lisboa (FCSH-

NOVA). After graduating in History at the Faculty of Letters of the 

Universidade de Lisboa, he joined FCSH-NOVA where concluded a 

master degree in History with the thesis The Iberian vision of the 

world in the Libro del Conosçimiento and Ph.D., also in History, 

with a dissertation entitled Visions of Europe in the “Memoirs of a 

Nobleman of Chaves” (1510-1517). Having as field of specialization 

Medieval History (Culture and Mentalities), his main research 

interests cover two fundamental areas: travel and travellers 

(practices, representations and imaginary; the centrality of the urban 

world); relations between Portugal and the rest of Europe. Main 

conceptual framework: circulation/mobility, spatiality, 

representation, identity, otherness, interculturality, community and 

emotion. He is currently a postdoctoral fellow by the Foundation for 

Science and Technology (FCT), with the project “Conceptions of 

Europe in Portuguese documental sources of 15th and 16th 

centuries” (SFRH/BPD/97963/2013). Among several articles, book 

chapters and communications in conferences, he is the author of the 

following books: Memórias de um Fidalgo de Chaves: Um olhar 

português sobre a Itália do Renascimento, [Edition], Lisboa, Centro 

de Estudos de História Religiosa (CEHR) - Faculdade de Teologia / 

Universidade Católica Portuguesa, 2017; Um agente português na 

Roma do Renascimento. Sociedade, quotidiano e poder num 

manuscrito inédito do século XVI, Lisboa, Temas e Debates, 2013; O 

Medo do Mar nos Descobrimentos. Representações do fantástico e 

dos medos marinhos no final da Idade Média, Lisboa, Tribuna da 

História, 2009; Viajar na Idade Média. A visão ibérica do mundo no 

Livro do Conhecimento, Lisboa, Círculo de Leitores, 2005. 

 

 

Adelino Cardoso,  
CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa, Universidade dos 

Açores  

Título: A vertente humanista em O Médico Político de Rodrigo de 

Castro 

Palavras-chave: Rodrigo de Castro | humanidades | tradição médica 

| inovação. 

Resumo: O Médico político (1614), de Rodrigo de Castro, é uma 

obra de referência sobre ética médica, na qual o autor versa, 

nomeadamente, sobre a formação do médico e as obras mais 

relevantes que devem constar da sua biblioteca. Ora, é muito 

significativo que, a par das disciplinas médicas, sejam referidas as 

humanidades (retórica, dialéctica, filosofia, língua grega e latina) e 


