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I 

 

ASPECTOS BIOGRÁFICOS 

E FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BASE 

 

 

1. Notas biográficas: 

 

Manuel Cadafaz de Matos Marques Baptista nasceu em S. José das Matas (na 

freguesia de Envendos), no concelho de Mação, no dia 11 de Agosto de 1947, filho de 

António Marques Cadafaz e de Irene de Matos. É portador do Bilhete de Identidade 

0647321. 

 

Frequentou o Liceu D. Pedro V, em Mação. Tal decorreu nos anos lectivos de 

1960/1961 a 1965/1966, até ao fim do então 1º. ciclo dos liceus (5º. Ano).  

 

Fixando-se em 1966 em Lisboa, prestou provas do 7º. ano dos liceus, no Liceu Gil 

Vicente, concluindo assim o 3º. ciclo dos liceus no ano lectivo de 1970/1971 (alínea e).  

 

Entre 1969 e 1973 cumpriu o serviço militar (como miliciano). Esteve nessas 

funções em Santarém, Figueira da Foz, Vendas Novas e Lisboa. 

 

Casou em 1978 com Maria Marques Baptista Cadafaz de Matos. É pai de três 

filhos e reside em Lisboa. 

 

2. Formação universitária de base  

 

Em 1974 matriculou-se no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

Ultramarina (no curso de Administração Ultramarina). Frequentou aí, entre outras 

cadeiras, as leccionadas pelos Profs. José Júlio Gonçalves e Óscar Barata. É deste 

período o seu conhecimento — através da Sociedade Geografia de Lisboa — com o 

Prof. Pe. António da Silva Rego.  

 

Após uma curta passagem como discente, pelo curso de Sociologia do ISCTE, 

inscreveu-se no ano lectivo de 1979-1980, no curso de licenciatura em Antropologia, na 

Faculdade de Ciências Sociais  e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

 

Terminou todas as cadeiras dessa licenciatura, incluindo o seminário de 

investigação, orientado pelo Prof. Jorge Crespo, em Junho de 1985. 

 

Na docência das cadeiras do curso da Universidade Nova de Lisboa contavam-se 

então, entre outros, Vitorino Magalhães Godinho, Augusto Mesquitela Lima, António 

Dias Farinha, Adriano Duarte Rodrigues e Margarida Correia de Lacerda. No final 

desse curso optou por redigir uma dissertação de licenciatura sobre Damão, sob a 

orientação do Prof. António Dias Farinha.  
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II 

 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

E HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

 

 

Síntese:  

 

Licenciatura em Antropologia, pela Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a classificação de 16 valores, com 

a classificação de Muito Bom. 21 de Julho de 1986. 

 

Mestrado em Literatura e Cultura Portuguesa, pela Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a classificação de 16 

valores, com a classificação de Muito Bom.  23 de Janeiro de 1991. 

 

Doutoramento em Estudos Portugueses, área de História do Livro, aprovado 

por unanimidade, com a classificação de Muito Bom com distinção e louvor. 10 de 

Julho de 1998. 
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1. Formação universitária (pós-licenciatura) e habilitações académicas 

 

Concluiu a licenciatura em Antropologia em Janeiro de 1986, ao apresentar a 

dissertação A Comunidade de Damão num contexto hindú, cristão, islâmico e parse  a 

um júri constituído, nomeadamente, pelos Profs. Augusto Mesquitela Lima e António 

Dias Farinha. A classificação atribuída a essa dissertação foi de dezoito valores e a nota 

final de licenciatura de quinze valores. 

 

Data ainda desse período, (Agosto de 1986), a sua participação em Hamburgo, no 

XXXII Congresso Mundial de Orientalistas, ICANAS. 

 

Em 1986, quando em Portugal decorreram as comemorações dos 450 anos da 

morte do humanista Erasmo de Roterdão, preparou o livro Erasmo, da sua 

modernidade, orientado pelo Prof. José Vitorino de Pina Martins, Catedrático da 

Faculdade de Letras de Lisboa (esta obra saiu em 1987). 

 

2. Formação universitária na especialidade 

 

Em Setembro de 1986 inscreveu-se no curso de Mestrado de Cultura e Literatura  

Portuguesa – Época Moderna, passando no mês seguinte a  frequentar o 1º. ano desse 

curso. Foi, aí, aluno na cadeira de História da Imprensa, leccionada pelo Prof. Artur 

Anselmo. 

 

No final do ano lectivo de 1987/1988, terminada a parte curricular do Mestrado, 

opta, então, por redigir a sua dissertação de Mestrado sobre o tema A Tipografia de 

Expressão Cultural Portuguesa no Oriente nos séculos XVII e XVIII (Índia, China, e 

Japão). Nesse período de 1987/1988 foi bolseiro do Instituto de Cultura e Língua 

Portuguesa, para efeitos de início de redacção da sua dissertação do aludido Mestrado. 

 

Neste período foi decisiva a sua troca de experiências com o Prof. Charles Boxer. 

Esta passou, nomeadamente, por uma assídua troca de correspondência e, inclusive, 

pela publicação em Lisboa de um longo trabalho de entrevista com ele (em quatro 

partes), sobre os portugueses e o Oriente.  

 

Para a redacção da referida dissertação de Mestrado beneficiou, em 1989, de uma 

bolsa de investigação da Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses (aprovada pelo Prof. Joaquim Veríssimo Serrão). 

 

No final do mesmo ano foi-lhe atribuída nova bolsa de investigação, por parte da 

Fundação Oriente, para os mesmos efeitos. Esta veio a tornar-se extensiva ao período de 

dois anos académicos. 

 

A dissertação de Mestrado, concluída no segundo semestre do ano civil de 1990, 

foi apreciada, em provas públicas, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, em 23 de Janeiro de 1991, por um júri constituído pelos 

Profs. Charles Boxer – que para o efeito se deslocou expressamente a Portugal – José 

Vitorino de Pina Martins e Artur Anselmo. A classificação obtida com esta tese foi 

“Muito Bom”. 
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É membro da Sociedade de Geografia de Lisboa (por proposta do Prof. Pe. 

António da Silva Rego); da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia (Porto); 

da Associação de Arqueólogos Portugueses (Lisboa); da Sociedade Portuguesa de 

Estudos do Século XVIII; da Sociedade Europeia de Ciências Antropológicas; da 

Associacion Española de Orientalistas (por proposta do Orientalista Prof. Pe. Félix 

Pareja), de Madrid e do Congresso Mundial de Orientalistas (ICANAS). 

 

Em 1991 foi aceite, por despacho da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, de 7 de Março, a inscrição da sua Tese de Doutoramento, 

sobre o tema A Tipografia quinhentista de expressão cultural portuguesa no Oriente 

(India, China e Japão). 

 

Nos anos lectivos de 1992/1993 a 1994/1995 principiou a redacção desta Tese de 

Doutoramento, beneficiando para o efeito de uma nova Bolsa de Investigação, por parte 

da Fundação Oriente. 

 

No ano lectivo de 1993/1994 foi arguente da dissertação da Dra. Ana Maria 

Cardoso Ferreira da Costa, finalista do Curso de pós-graduação de Ciências da 

Informação da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. O 

tema da referida dissertação foi "A sociedade portuguesa nos anúncios do Diário de 

Notícias". 

 

Em Novembro e Dezembro de 1994 realizou uma outra missão de pesquisa no 

Oriente. As investigações decorreram no sul e norte da China, designadamente em 

Macau e em Pequim; e, num outro contexto, no sul do Japão, na região de Kazusa, 

Amakusa e Nagasáqui, onde decorreram no fim do século XVI, as acções da imprensa 

cristã no Japão. 

 

Em Abril de 1995 realiza nova missão no Extremo Oriente. Esta decorreu, 

primeiramente, na sua qualidade de Comissário de uma exposição bibliográfica 

realizada na Embaixada de Portugal em Pequim, quando da visita de Estado de Sua Exa. 

o Senhor Presidente da República, Dr. Mário Soares. Para efeitos desta exposição, 

foram transportados de Lisboa até à China algumas das obras raras, em edições 

quinhentistas, seiscentistas e setecentistas, dos Fundos Antigos da Livraria Humanística 

(pertença e organizada ao longo de mais de vinte anos pelo autor). 

 

Essa nova missão na China traduziu-se, de igual modo, por um intenso programa 

de pesquisa que decorreu em quatro vertentes: em Pequim, em Xian, em Chengdu e, 

pela primeira vez, no planalto do Tibete Central, designadamente em Lhassa, a capital 

dessa Região Autónoma da República Popular da China. 

 

Entretanto em 16 de Março de 1995 foi convidado a integrar o grupo de 

investigadores do Centro de História da Cultura, da Universidade Nova de Lisboa 

(dirigido pelo Prof. José Esteves Pereira). Nesse mesmo mês passou a assegurar as 

funções de Secretário do Gabinete Interdisciplinar do Livro e da Leitura (GILL), 

associado aquele Centro, com actividades regulares a partir de então. Entre esse mês de 
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Março de 1995 e Abril de 1998 organizou, naquelas funções, 17 conferências sobre 

aquelas duas temáticas. 

 

A partir de Outubro de 1996 passou a beneficiar, para efeitos de redacção final da 

Tese de Doutoramento, de uma Bolsa de Investigação da Junta Nacional de 

Investigação Científica e Tecnológica (JNICT) / Programa Praxis. 

 

No segundo semestre do ano civil de 1997 fez entrega, na Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, da sua Tese de Doutoramento, 

subordinada ao tema A Tipografia Quinhentista de Expressão Cultural Portuguesa no 

Oriente (Índia, China e Japão), orientada pelo Prof. Artur Anselmo (três volumes em 

quatro tomos). 

 

Esta tese foi avaliada, em provas públicas, na mesma Faculdade em 10 de Julho 

de 1998. O autor foi aprovado com a classificação de “Muito Bom com distinção e 

louvor”. 
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III 

 

ACTIVIDADE  PEDAGÓGICA, 

PROGRESSÃO NA CARREIRA DOCENTE 

E PARTICIPAÇÃO EM JÚRIS DE PROVAS ACADÉMICAS  

 

 

 

Síntese: 

 

1990/1991 - 1997/1998 - Universidade Católica Portuguesa. 

1994/1995 - 2000/2001 - Escola Superior de Marketing e Publicidade (IADE). 

2001/2002 (…) – Escola Superior de Design (IADE), Lisboa (Prof. Associado). 

2004/2005 (…) Facultat de Bells Arts – Universitat de Barcelona (Prof. Catedrático 

convidado). 

 

 

1 - Actividade pedagógica  

 

A partir de 1980, dada a sua formação antropológica de base, participou como 

docente nos cursos organizados periodicamente pelo Inatel para dirigentes e 

responsáveis de agrupamentos etnográficos. Outros docentes nesses cursos foram, 

nomeadamente, Ernesto Veiga de Oliveira, Manuel Viegas Guerreiro, Augusto 

Mesquitela Lima, ou João David Pinto Correia e Benjamim Enes Pereira. 

 

Na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, no 

Curso de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, no ano lectivo de 1990/1991 

(após a conclusão da parte curricular do seu Mestrado), desempenhou funções de 

Assistente, leccionando na cadeira História da Imprensa. 

 

Na mesma Faculdade, nos anos lectivos de 1991/1992 e 1992/1993, foi docente 

no Curso de Ciências da Comunicação regendo a cadeira Metodologia do Trabalho 

Científico.  No ano de 1993/1994, no mesmo curso regeu a cadeira de Antropologia. 

 

Assume desde 1991 as funções de Director da Escola Integrada do Centro  Helen 

Keller, até ao 9º. ano de escolaridade, em Lisboa (cargo em que se manteve até 

Fevereiro de 2001). 

 

Desde o ano lectivo 1994/1995 é docente titular da cadeira de Semiótica no Curso 

de licenciatura em Marketing e Publicidade no IADE (Lisboa).  

 

Em Julho de 1994 a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica 

Portuguesa considerou-o para leccionar a cadeira de História da Imprensa, bem como 

uma outra cadeira, optativa, sobre História da Imprensa Periódica, a partir do ano 

lectivo de 1995/1996 inclusive. 

Durante esse ano lectivo de 1994/1995 assumiu as funções de representante do 

Departamento de Ciências da Comunicação no Conselho da Biblioteca da UCP. 

Em Julho de 1995 solicitou por ofício à mesma Faculdade de Ciências Humanas 

ser dispensado da docência das referidas cadeiras, para poder concluir a sua Tese de 

Doutoramento. Foi-lhe concedida essa dispensa por ofício de 26 de Julho do mesmo 
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ano. 

Em 25 de Julho de 1996 solicitou à mesma Faculdade, de novo, para continuar 

dispensado de leccionar, até concluir a mesma Tese e se apresentar em provas de 

Doutoramento. 

Em 1998 deixa de leccionar na Universidade Católica. A partir de então (e até ao 

ano lectivo 1999-2000 fica a leccionar, apenas na referida licenciatura no IADE (cadeira 

de Semiótica). 

Por ofício (convite) da Facultat de Bells Arts – Universitat de Barcelona, de 15 de 

Janeiro de 2004, passou a desempenhar funções, como Prof. Catedrático convidado, 

daquela universidade, na cadeira de “História do Produto Gráfico”. 

 

2. Progressão na carreira docente. 

 

A partir de Setembro de 1998 foi classificado como docente ao serviço do IADE, 

como Prof. Auxiliar do IADE  

Em Julho de 2000 deixa de estar ligado à Escola Superior de Marketing e 

Publicidade do IADE. Nesse período é contratado, em regime de tempo integral, para a 

Escola Superior de Design. O Conselho Científico desta outra escola do mesmo 

Instituto, avaliado o seu perfil académico e a sua obra, classifica-o como Professor 

Associado. – Passa a reger, nesta escola, a cadeira de “Semiótica”.  

Em 2002 redigiu o Relatório da cadeira de Semiótica da Imagem – A Semiótica 

da Imagem e a sua componente retórica (traditio, communio, inventio & editio), 84 pp. 

O presente trabalho foi produzido para efeitos de equiparação de Professor Associado, 

no âmbito do Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo, ao de Professor 

Associado no Ensino Público. – Esta matéria foi apreciada e discutida em Conselho 

Científico da Escola Superior de Design (IADE). 

 

 

3 - Participação em júris de provas académicas 

 

Teses de doutoramento: 

 

António Jorge Martins Aguiar da Silva Bacelar,  

A Galáxia fragmentada: destinos da tipografia,  

Departamento de Ciências da Comunicação, Universidade da Beira Interior, Maio de 

2002; como arguente. 

 

Joaquim Antero Magalhães Ferreira, 

Oficina de Álvares Ribeiro. Uma família de impressores, editores, livreiros e papeleiros 

do Porto e de Vizela (Portugal) do século XVIII ao XX.  

Departament de Disseny I Imatge, Facultat de Belles Arts, Universidade de Barcelona, 

Junho de 2003; como arguente. 
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Teses de Mestrado 

 

Ana Maria Ferreira da Costa, 

Departamento de Sociologia, da Universidade de Évora, Maio de 1999. 

 

Jorge Manuel Carvalho Calmeiro, 

Departamento de Sociologia da Universidade de Évora, Maio de 2000. 

 

Bruno Miguel Oliveira de Almeida Valverde Cota, 

Universidade Lusíada, Junho de 2000. 

 

Carlos Manuel Parreira Correia Rainha, 

Universidade Lusíada, Outubro de 2000. 

 

 

4- Cargos de Direcção Científica: 

 

Desde o ano lectivo de 2000/2001, até ao de 2003/2004, ocupou o cargo de Presidente 

do Conselho Científico na Escola Superior de Design (do Instituto de Artes Visuais, 

Design e Marketing – IADE), em Lisboa. 
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IV 

 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

E ACÇÃO EDITORIAL 

 

Síntese: 

 

1974 – Edição do primeiro livro, Exercícios Ecológicos.... 

1977 – A música popular francesa do pós-guerra, série de trabalhos publicados na 

RDP Rádio comercial, num programa semanal com esse título (Lisboa, de 1 

de Março a 27 de Setembro). 

1978 – A França, o homem e a música, série de trabalhos publicados na RDP Rádio 

comercial, num programa semanal com esse título (Lisboa, de 3 de Janeiro 

a 25 de Julho).  

1979 – A linguagem e o mito na música portuguesa,  série de trabalhos publicados 

na RDP Rádio comercial, num programa semanal com esse título (Lisboa, 

de 5 de Abril a 12 de Outubro). 

1979 – Semi-Breves, série de trabalhos publicados na RTP - Rádiotelevisão 

Portuguesa, num programa quinzenal com esse título (Lisboa, de 22 de 

Abril a Junho) 

1981 – Início das suas pesquisas no terreno no Oriente. 

1986 – Constitui o Centro de Estudos de História do Livro e da Edição – CEHLE 

(25 de Julho). 

1988 – Principia a publicar trabalhos fora de Portugal. 

1994 – Edita em fac-símile (em colaboração com “Lisboa 94”, o IPPAR e a 

Biblioteca da Ajuda) a obra monumental Cancioneiro da Ajuda. 

1995 – Comissário de uma exposição de bibliografia material em Pequim. 

2000/2002 – Início dos dois projectos editoriais, em edição bilingue,  de Algumas 

Obras de André de Resende e de  Obras de Damião de Góis (em colaboração 

com o latinista Dr. Miguel Pinto de Meneses), que dirigiu, no âmbito dos 

projectos da FCT. 

2002 – CEHLE passa a associação, que dirige (com o apoio da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia). 

2009 – Tem início a edição das suas Obras Complectas. 
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1 – Investigação científica  

 

O início da sua actividade editorial e literária ocorreu em 1974 com, a publicação 

do seu primeiro livro. Este editou-se Exercícios Ecológicos... e foi logo saudado pela 

crítica. Essa sua actividade editorial  foi continuada logo em 1975 com  a edição de dois 

outros livros de sua autoria, Sentir esse Retrato de Portugal Ocupado; e Leonard 

Cohen, redescoberta da vida e uma Alegoria a Eros.  

 

As suas actividades de investigação decorreram sobretudo desde 1981, data da sua 

primeira missão no Extremo Oriente – primeiro como investigador de temas 

antropológicos e, depois, como historiador do livro – em territórios como a Índia, ou 

Nepal e o Tibete. Conciliou essas pesquisas, de certa forma, também com estudos dos 

problemas do humanismo europeu nos séculos XV e XVI (sempre que possível num 

inter-face com o Oriente). 

 

Na primeira fase dessas pesquisas — entre 1981 e 1990 — privilegiou de alguma 

forma aspectos relacionados com o Industão, ou com a História do Livro, tanto na 

Europa como na Ásia. 

 

Em 25 de Julho de 1986 oficializa a criação do Centro de Estudos de História do 

Livro e da Edição, que se dedica a aspectos relacionados com a investigação e a edição 

de obras de bibliografia histórica produzidas quer em Portugal quer em países de 

expressão oficial portuguesa (adiante, neste mesmo capitulo, indicam-se as principais 

edições produzidas  ao longo de mais de dezena e meia de anos neste âmbito). 

 

Um dos primeiros testemunhos da sua actividade científica no estrangeiro 

decorreu em 1988 com a publicação do seu trabalho “The safekeeping of the Christian 

architectonic patrimony of Daman (in former portuguese India) from a cultural-identity 

point of view — the question of the non christian aesthetic component in the 

Portuguese”, na revista Hannoversche Stüdien Mittlerem Osten, nº. 5 da Universidade 

de Hannover, Alemanha  

 

A partir de 1994 a sua actividade científica no âmbito sinológico, foi uma 

realidade. Entre 1994 e – e durante praticamente toda a época de 90 – 1997 produziu, 

para actas de congressos internacionais sobre temática sinológica, na China e em 

(França e para outras publicações), mais de meia dezena de estudos. 

 

2 – Acções complementares de pesquisa e edição 

 

A sua actividade de pesquisa no domínio da bibliografia material e de edição da 

mesma conheceu (também) duas fases distintas.  

Ao longo de cerca de duas dezenas de anos, as investigações produzidas no 

âmbito do Centro de Estudos de História do Livro e da Edição-CEHLE, constituído em 

1986 privilegiaram fundamentalmente o período entre os sécs. XV e XVII. Nesses 
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estudos de bibliografia material trabalhou, com particular incidência, sobre o 

Humanismo cristão europeu na óptica do historiador do livro. 

Tendo constituído, tempos antes, a Livraria Humanística, nesta – com as centenas 

de obras dos sécs. XVI a XVIII que integra – tem podido desenvolver, sobretudo a 

partir de 1996, as suas pesquisas bibliográficas (ao mesmo tempo que vai continuando a 

desenvolver um exigente programa de aquisição de espécies bibliográficas, mais 

precisamente do livro antigo). 

 

A partir de 1990, de parceria com um investigador e docente de uma universidade 

norte-americana, o Prof. Doutor H. Prins Salomon, dirigiu a colecção bibliográfica 

“Monumenta Iudaica Portucalensia”. 

 

Preparou no período de 1992/1993, destinado ao Colóquio Internacional Judeus e 

Árabes na Península Ibérica, o trabalho Subsídios para uma bibliografia judaica 

portuguesa, 1939/1992  (em homenagem ao Prof. Moses Bensabat Amzalak). 

 

Dirigiu em 1994 uma equipa de pesquisa bibliográfica  que preparou , para a 

Comissão Nacional das Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, o Catálogo 

da Edição disponível sobre os descobrimentos portugueses (subsídios), em edição 

conjunta da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses (CNCDP)/Biblioteca Nacional. 

 

Desde 1987 tem vindo a produzir várias obras, no âmbito do programa de 

actividades do Centro de Estudos de História do Livro e da Edição, e a publicá-las 

através de Lisboa, Edições Távola Redonda. Tem produzido, de igual modo, várias 

obras para outras instituições, algumas em fac-símile.  

Todas essas obras, devidamente seleccionadas, constituem cimélios da História da 

Imprensa em Portugal. Numa primeira fase, entre 1987 e 1996, contam-se os seguintes 

títulos: 

 

Erasmo da sua Modernidade (nos 450 anos da morte de Erasmo de 

Ruterdão),  

Braga [Barbosa & Xavier] / Lisboa,  

Edições Távola Redonda, 1987. 

 

Pe. Juan Bonifacio, Christiani Pueri Institutio (Macau, 1588), fac-símile, 

Macau, Instituto Cultural de Macau, 1988. 

 

Pe. Marcelo Francesco Mastrilli, Relaçam de hum Prodigioso Milagre  

(Goa, Rachol, 1636), fac-símile, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1989. 

 

Moses ben Nahman, Comentários ao Pentateuco (Lisboa, 1487), fac-símile, 

Lisboa, Edições Távola Redonda, 1989. 

 

[Pentateuco  (Faro, 1487), fac-símile,  

Faro, Governo Civil, 1991. 
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Cancioneiro da Ajuda, edição em fac-símile, 

Lisboa, Edições Távola Redonda, em colaboração com “Lisboa 94”, o 

IPPAR e a Biblioteca da Ajuda, com uma brochura de estudos. 

 

D. Frei António de Gouveia, Vida e morte de S. João de Deus  (Madrid, 

1624), [edição em leitura diplomática], Lisboa, Edições Távola Redonda, 1996. 

 

Numa segunda fase, a partir de 1996 até ao momento, contam-se – num 

programa de “Publicações seriadas do CEHLE” – as seguintes obras (todas, tal 

como as atrás apresentadas, por nós dirigidas e para as quais desenvolvemos 

acções de investigação específicas): 

 

[D. Diogo de Sousa, organizador]  Constituições Sinodais do Bispado do 

Porto, esta edição em fac-símile do incunábulo portuense de 1497, é antecedida 

de dois estudos, Lisboa, Edições Távola Redonda, 1997. Estudos introdutórios: 

Manuel Cadafaz de Matos, "D. Diogo de Sousa, as Constituições Sinodais do 

Bispado do Porto (1497), alguns aspectos relacionados com o impressor Rodrigo 

Álvares e algumas das características técnicas da sua obra”; António Garcia y 

Garcia, “As Constituições Sinodais de D. Diogo de Sousa, de 1496". 

 

II - Evangelhos e Epístolas, edição em fac-símile acompanhada de estudo 

do in-cunábulo portuense de 1497, Lisboa, Edições Távola Redonda, 1997. 

Estudo introdutório de Manuel Cadafaz de Matos. 

 

III – A Cidade de Silves num itinerário naval do século XII por um cruzado 

anónimo. Fac-símile da edição por João Baptista da Silva Lopes (Lisboa, 

Academia das Ciências, 1844), Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e 

da Edição/Câmara Municipal de Silves, 1999. Estudo introdutório de Manuel 

Cadafaz de Matos. 

 

IV - Do Governo da República pelo Rei, por Diogo Lopes Rebelo (fac-

símile, Paris, fins do séc. XV), Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e 

da Edição, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2000. 

 

V - Algumas Obras de André de Resende, vol. I (1531-1551), Lisboa, 

Centro de Estudos de História do Livro e da Edição/Câmara Municipal de Évora, 

com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2000. 

 

VI - Beato Vicente de Santo António, O.S.A. Cartas do Japão. Fac-símile da 

edição comemorativa do Centenário da Beatificação, preparada pelo Cónego 

José Cabrita (Faro, 1967), Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e da 

Edição/Câmara Municipal de Albufeira, 2001. 

 

VII - Uma edição de Batávia em português no último quartel do século 

XVII Diferença da Christandade (1684), em  versão do P. João Ferreira de 

Almeida, Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e da Edição com o apoio 

da Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
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VIII - Obras de Damião de Góis Vol. I (1532-1538). Trabalhos de tradução 

e comentário. Fac-símile de cada edição princeps deste período. Leitura 

diplomática e versão portuguesa por Miguel Pinto de Meneses. Edição, 

introdução e notas de Manuel Cadafaz de Matos. Apresentação de Amadeu 

Torres. Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e da Edição – CEHLE, 

VIII (com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, do Ministério da 

Ciência e do Ensino Superior), 2002. 

 

IX - Obras de Damião de Góis Vol. II (1539-1542). O fascínio pelo Oriente 

Fac-símile de cada edição princeps deste período. Leitura diplomática e versão 

portuguesa por Miguel Pinto de Meneses. Edição, introdução e notas de Manuel 

Cadafaz de Matos. Apresentação de Amadeu Torres. Lisboa, Centro de Estudos 

de História do Livro e da Edição – CEHLE, VIII (com o apoio da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, do Ministério da Ciência e do Ensino Superior).  

 

Em 1 de Agosto de 2002, por indicação da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, o Centro de Estudos 

de História do Livro e da Edição – CEHLE, por escritura notarial e após 

publicação no Diário da República, beneficia do estatuto de associação, de que é 

presidente da direcção. Os principais fundamentos da existência e acção do 

CEHLE continuam a ser a pesquisa e a edição no âmbito da bibliografia material. 

  

X- Os emparedados em Portugal na Idade Média e nos começos da Idade 

Moderna. Semiótica, linguagens de reclusão e níveis de interioridade. Seguido da 

edição do século XVI A muyto deuota oração da Empardeada. Em linguagem 

portugues. Lisboa, Edições Távola Redonda / Centro de História do Livro e da 

Edição (CEHLE) – X. Lisboa, 2004. 

  

XI- História da Imprensa e da circulação das ideias religiosas na China 

entre os anos de 1892 e  1938: a imprensa do Orfanato de T’ou-Sè-We, em Zi-ka-

Wei, Xangai e a colecção Várietés Sinologiques na sua 1ª. Fase (com 4 anexos 

documentais e um Apêdice). Lisboa, Edições Távola Redonda e Centro de Estudos  

de História do Livroe da Edição (CEHLE) – XI, 2004. 

   

XII- A Apologia do Latim. In Honorem Dr. Miguel Pinto de Meneses. 

Lisboa, Edições Távola Redonda e Centro de Estudos de História do Livro e da 

Edição (CEHLE) – XII, Lisboa, 2005.  

 

XIII- O Pe. António Pereira de Figueiredo (Mação, 1725-Lisboa, 1797), e 

alguns dos seus contributos à História da Edição em Portugal, na evocaçãodo 

terramoto do 1º. de Novembro de 1755, Lisboa, Edições Távola Redonda  e Centro 

de Estudos de História do Livro e da Edição (CEHLE) – XIII, Lisboa, 2006.

  

 

XIV- O Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto... o sacrifício simbólico 

do Pe. Gabriel Malagrida, seguido do fac-símile da edição princeps desta obra  

(Lisboa, oficina de Manuel Soares, 1756) e outros documentos sobre a circulação 
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da obra e punição deste jesuíta, Lisboa, Edições Távola     Redonda e Centro de 

Estudos de História do Livro e da Edição (CEHLE) – XIV, Lisboa, 2006.  

 

XV- O culto a S. Francisco Xavier em Portugal e em terras do Império no 

século XVII, Lisbioa, Edições Távola Redonda e  Centro de Estudos de História 

do Livro e da Edição (CEHLE) – XIV, Lisboa, 2006.  

 

 

XVI- Algumas Obras de André de Resende, vol. II (1529-1551), In honorem 

Dr. Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, Edições Távola Redonda e Centro de 

Estudos de História do Livro e da Edição, com o apoio da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, 2008. 

 

 

XVII- Estória do Condestável. Crónica Anónima, Lisboa, Germão 

Galharde, 1526, Lisboa, Edições Távola Redonda e Centro de Estudos de História 

do Livro e da Edição, 2010. 

 

XVIII- Obras de Damião de Góis Vol. III (1541-1549). Da Hispania ao 

segundo cerco de Diu. Fac-símile de duas  edições  deste período. Com leitura 

diplomática (do latim)e versão portuguesa por Miguel Pinto de Meneses. Edição, 

introdução e notas de Manuel Cadafaz de Matos, Lisboa, Edições Távola 

Redonda e Centro de Estudos de História do Livro e da Edição – CEHLE, XVIII 

(com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, do Ministério da Ciência 

e do Ensino Superior), 2011. 

 

       Edição das Obras Completas (em curso): 

 

Vol. I – Estudos Helénicos e Neo-Helénicos, (ISBN: 978-972-9366-32-1) , , 

Lisboa, Centro de Estudos de história do livro e da Edição e Edições Tábola 

Redonda, 2010. 

Vol. II – Fenomenologia, História, Edição e Teoria da Corporeidade, , 

Lisboa, Centro de Estudos de história do livro e da Edição e Edições Tábola 

Redonda, 2010 

Vol. III – Italica Monvmenta Sinica. Dos primeiros contactos da Europa 

com a Ásia Extrema para o estudo da missionação italiana. [Estudos Sinológicos - 

I] , Lisboa, Centro de Estudos de história do livro e da Edição e Edições Tábola 

Redonda, 2011. 

Vol. IV – Fenomenologia, Estética e História das Ideias em Pintura: da 

intelegibilidade da reprodução 25 anos de estudos de História de Arte e de 

Hermenêutica Estética (1987-2012), Lisboa, Centro de Estudos de história do livro e 

da Edição e Edições Tábola Redonda, 2011. 
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Vol. V – Estudos Erasmianos (1987-2012). O influxo do erasmismo em 

Portugal no século XVI, Lisboa, Centro de Estudos de história do livro e da Edição e 

Edições Tábola Redonda, 2012. 

Vol. VI – Portugaliae Monvmenta Sinica, Lisboa, Centro de Estudos de 

História do Livro e da Edição e Edições Távola Redonda, 2013. 

 

Vol. VII – Da História Cultural Social e das Técnicas à História das 

Bibliotecas na Idade Média Europeia, Lisboa, Centro de Estudos de História do 

Livro e da Edição e Edições Távola Redonda, 2014. 

  

 

3 – Prémios recebidos. Condecorações 
 

2009. “Médaille du Mérite Francophone”, atribuída por La Renaissance 

Française, sob o alto patrocínio do Presidente da República, do Ministério do 

Negócios Estrangeiros, do Interior, da Defesa, e da Educação Nacional de França 

(12 de Junho). 

 

2013. Prémio ”Missionação e Encontro de Culturas”, da Academia da 

Marinha, pelo trabalho - Contributo para o estudo da vida e da obra do Pe. 

Melchior Nunes Barreto, S.J. Alguns aspectos da sua acção como primeiro 

missionário português na China quinhentista, (Outubro). 

 

2013. Prémio “Academia Portuguesa da História / Fundação Calouste  

Gulbenkian – História da Europa”, pelo livro Estudos Erasmianos (1987-2012), 

Dezembro. 

 

2015. Ordem da Instrução Pública e o grau de Comendador, atribuido por 

S.Exa. o Presidente da República, e conferida no Palácio de Belem, em cerimónia 

solena a 14 de Abril, pelos quarenta anos sobre o início da sua actividade 

científica. 

 

2015. Prémio Laranjo Coelho de História Medieval, da Academia 

Portuguesa da História, pela sua obra Da História Cultural Social e das Técnicas 

à História das Bibliotecas na Idade Média Europeia. 
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V 

 

CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS. MISSÕES 

 

 

1. Congressos e conferências 

 

1978 

 

Colóquio sobre Folclore. — Comunicações, discursos e conclusões, Lisboa, 

Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores 

(INATEL), 1978. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 2). 

 

1979 

 

II Congresso Nacional da Federação do Folclore Português, Coimbra 15 e 16 de 

Setembro de 1979. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 27). 

 

Colóquio sobre Música popular portuguesa — Comunicações e Conclusões, 

Lisboa, Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores 

(INATEL), Outubro, 1979. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 8). 

 

1980 

 

Colóquio O Fascismo em Portugal, Lisboa, Faculdade de Letras, 12-14 de Março 

de  1980. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 4). 

 

II Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, Lisboa, 20-24 de 

Outubro  de  1980. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 11). 

 

Congresso Universidade Anos 80, Lisboa, Instituto  Superior Técnico, 4-5 de 

Dezembro  de  l980. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 1). 
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1982 

 

2º.  Congresso Nacional sobre o Algarve, Albufeira, 12-14 de Fevereiro de 1982. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 3). 

 

II Congresso dos Escritores Portugueses, Discursos, Comunicações, Debates, 

Moções, Saudações, Lisboa, 3-5 de Março, 1982. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 6). 

 

Colóquio Santos Graça de Etnografia Marítima, Póvoa do Varzim, 22-24 de 

Outubro  de  l982. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 12; reedição em 1999). 

 

Colóquio Pombal Visitado, Lisboa, Dezembro de 1982. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 9). 

 

1983 

 

Congresso Internacional Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do 

Renascimento, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 19-26 de Junho de 1983. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 7). 

 

Congresso sobre a situação actual da língua portuguesa no mundo, Lisboa, 

Faculdade de Letras, 28 de Junho — 3 de Julho de 1983. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 32). Tal sucedeu pouco depois do seu 

regresso da 1ª. missão no Oriente (a convite do Prof. Doutor Jacinto do Prado 

Coelho, Catedrático daquela Faculdade). 

 

1984 

 

Colóquio Internacional sobre a História dos Judeus na Beira-serra, Guarda, 

1984. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 10). 

 

1985 

 

Colóquio Internacional Diderot, Lisboa, 28 e 29 de Janeiro de 1985. 
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Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 18). 

 

IV Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, (Lisboa, Fundação C. 

Gulbenkian, 11-16 de Novembro de 1985). 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 63). 

 

1986 

 

Colóquio Internacional La Revolución Francesa y la Península Ibérica, 

organizado pelo Departamento de História da Facultad de Ciencias de la Información 

(Universidad Complutense), Madrid, 13, 14 e 15 de Ferereiro de 1986. 

 

Apresentou uma comunicação sobre a correspondência inédita de D. Vicente de 

Sousa Coutinho (v. Bibl., nº. 53). 

 

XXXII Congresso Mundial de Orientalistas (ICANAS), Hamburgo, Alemanha, 

25-30  de  Agosto de 1986. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 28, 29, 30). Foi o único 

orientalista português a participar nesta reunião científica. 

 

Colóquio Manuel Boaventura, Esposende, 1986. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 40). 

 

1987 

 

Colóquio Internacional A Revolução Francesa e a Península Ibérica,  Coimbra, 

Março de 1987. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 34). 

 

          Congresso Internacional sobre a Inquisição, organizado pela Universidade de S. 

Paulo, S. Paulo, Maio de 1987. 

 

          Apresentou uma comunicação. 

 

II Simpósio Português de Humanismo, Lisboa, Academia das Ciências, 25-28 de 

Maio de 1987. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 21). 
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1988 

 

5º.  Congresso do Algarve  (Albufeira), Silves, Racal Clube,  20-23 de Janeiro de 

1988. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 31). 

 

Colóquio comemorativo do IV Centenário da morte de Frei Luís de Granada, 

promovido pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa,  Maio de 1988. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nos. 36 e 37). 

 

 [I] Colóquio sobre o Livro Antigo, Lisboa, Biblioteca Nacional, 23-25 de Maio 

de  1988. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 40-A, 2ª. edição,1ª. 1988). 

 

Na apresentação do volume das Actas deste Colóquio, o Prof. Dr. José Vitorino 

de Pina Martins refere a propósito do autor: 

 

Com uma curiosidade cultural insaciável, tendo já um grande domínio de uma 

vasta bibliografia, Manuel Cadafaz de Matos apronta-se, com base nas pesquisas 

já levadas a bom termo, a preparar uma dissertação muito informada na área 

dos estudos portugueses respeitantes ao Oriente que esperamos venha a coroar 

no momento justo os seus aturados e entusiásticos trabalhos  (p. 17). 

 

1989 

 

Congresso Internacional D. Frei Bartolomeu dos Mártires,  Braga / Guimarães 

/Viana do Castelo, 1989. 

 

Apresentou uma comunicação [em Guimarães] (v. Bibl., nº. 87). 

 

          Colóquio de Comemoração dos 600 anos da fundação do Convento do Carmo  em 

Lisboa, promovido pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1989. 

 

          Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 44). 

 

          I Congresso Internacional dos caminhos portugueses de Santiago de Compostela, 

Porto, 10-12 de Novembro de 1989. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 61). 

 

 

 

1990 
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Colóquio comemorativo do IV Centenário da morte de D. Frei Bartolomeu dos 

Mártires, Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, 1990. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 54). 

 

1991 

 

Congresso comemorativo do VIII Centenário de S. Frei Gil,  Lisboa,  Associação 

dos  Arqueólogos Portugueses, 1991. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 58). 

 

Humanismo português na época dos Descobrimentos, Congresso Internacional,  

Coimbra, 9-12 de Outubro de 1991. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 72). 

 

1992 

 

Congresso Internacional Missionação portuguesa e encontro de culturas, 

Universidade Católica  Portuguesa, Centro de Estudos de História Religiosa, 30 de 

Abril - 3 de Maio de 1992. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 64). 

 

Colóquio “600 anos da Feira Franca de Viseu”, Viseu, 25-26 de Setembro de 

1992. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 84). 

 

          II Encontro sobre Ordens Militares, Palmela, 2-4 de Outubro de 1992. 

 

          Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 62). 

 

           I Encontro Ibérico de Municípios com Centro Histórico, Santarém, 6-8 de 

Novembro de 1992. 

 

Apresentou uma comunicação [em co-autoria] (v. Bibl., nº. 77). 

 

I  Simpósio de História Marítima: As navegações portuguesas no Atlântico e o 

descobrimento da América, Lisboa, Academia da Marinha, Dezembro de1992. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 73). 

 

1993 
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I Colóquio Internacional Judeus e Árabes na Península Ibérica, Castelo de Vide 

e Reguengos de Monsaraz, Janeiro de 1993. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 68). 

 

II Congresso Luso-Espanhol de História, Portugal e Espanha no encontro de 

Novos Mundos, Lisboa, Faculdade de Letras, 13-15 de Outubro de 1993. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 85). 

 

1994 

 

Simpósio Internacional Religião e Cultura. Nos 450 anos da fundação do Colégio 

de S. Paulo da Companhia de Jesus, Macau, Dezembro de 1994. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 78). 

 

1995 

 

Conferências da Biblioteca Municipal de Santarém. Santarém os homens e a 

cidade na Época dos Descobrimentos, Janeiro a Abril de 1995, Santarém, 1995. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 96). 

 

Huitième Colloque International de Sinologie de Chantilly, Chantilly  (França), 3-

6 de Setembro de 1995. 

 

          Congresso Internacional Pensamento e Testemunho — Santo António de Lisboa, 

Porto / Coimbra / Lisboa, 25-30 de Setembro de 1995. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 93). 

 

III Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico, Viana do Castelo, 2-

4 de Novembro de 1995. 

 

Apresentou uma comunicação, em co-autoria (v. Bibl., nº. 94). 

 

1997 

 

          Seminário A Literatura Judaico-Portuguesa, Cursos da Arrábida / Universidade 

de Verão, Arrábida, 21-25 de Julho de 1997. 

 

          Apresentou uma conferência (v. Bibl., nº. 104). 
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1998 

 

Neuvième Colloque International de Sinologie de Chantilly, Paris, Setembro de 

1998. 

 

Apresentou uma comunicação. 

 

“A peregrinação de D. Manuel a Santiago de Compostela (em 1502) vista à luz de 

outros documentos inéditos”, in Actas do Colóquio Internacional Piedade Popular, 

Socibilidades – Representações – Espiritualidades (Lisboa, Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 20 – 23 de Novembro de 1998) 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 124). 

 

1999 

 

Colóquio Quinhentos Anos de Tipografia e Livraria em Lisboa, Faculdade de 

Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 18 e 19 de Junho 1999. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl., nº. 137). 

 

2001 

 

VII Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico, Câmara Municipal 

de Lisboa, 28-30 de Março de 2001  

 

Apresentou uma comunicação (policopiada). 

 

2002 

 

I Congresso Internacional del Instituto de História del Libro y de la Lectura, 

Salamanca, 29 de Outubro – 2 de Novembro de 2002. 

 

Apresentou uma comunicação. 

 

Congresso Internacional Damião de Góis e o Humanista Europeu (1502-2002), 

Universidade de Coimbra, 24 e 25 de Outubro de 2002. 

 

Apresentou uma comunicação. 

 

2003 

 

Congresso Internacional Damião de Góis na Europa do Renascimento, Braga, 

Faculdade de Filosofia, 29 a 31 de Janeiro de 2003. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl. 162). 
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Colóquio António Quadros, Pensamento e Obra (no 10º. aniversário da sua 

morte), Lisboa, IADE, Março de 2003. 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl. 159) 

 

2005 

 

“A língua ao serviço do Padroado Português na China: As línguas portuguesa e 

castelhana numa estratégia de aproximação de dois povos e duas culturas (1583-1703)”, 

in Actas do Colóquio em Homenagem ao Prof. Catedrático Doutor Amadeu Torres, 

(Universidade Católica Portuguesa, Braga), (Abril) 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl. 185) 

 

2007 

 

“Inquisição, judaísmo e censura ao livro em terras do Industão lusófono do século 

XVI”,  in Inquisição Portuguesa, Tempo, Razão e Circunstância (Actas de Colóquio, 

Reitoria da Universidade de Lisboa), Lisboa – São Paulo 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl. 221) 

 

2009 

 

Corps et signes. No centenário do nascimento de Claude Lévi-Strauss e Maurice 

Merleau-Ponty, III Colóquio Internacional Filosofia das Ciências Humanas (Lisboa, 

Intituto Franco-Português, 20-22 de Novmbro de 2008) 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl. 264) 

 

Jornada Comemorativa dos 250 anos da Primeira Expulsão dos Jesuítas de Portugal, 

APH, 16 de Dezembro de 2009 

 

Apresentou uma comunicação (v. Bibl. 351) 
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2. Missões  

 

2.1- Europa e América 

 

1979 

 

FRANÇA, Paris, Outubro/Novembro de 1979. 

 

No Musée des Arts et Traditions Populaires e no Musée de l'Homme, com o apoio 

da Secretaria de Estado da Cultura, com vista ao estudo do modelo organizacional dos 

Centros de estudo de etnomusicologia. 

 

Foi preparado um Relatório da Missão para a Secretaria de Estado da Cultura. 

 

1987 

 

BRASIL, S. Salvador da Baía, S. Paulo e Rio de Janeiro, Maio de 1987. 

 

Programa de pesquisas com vista a dois campos de levantamento documental 

procedimentos da Inquisição; e aspectos de relação entre as migrações de Portugal 

continental para o Brasil e para o Industão. 

 

ITÁLIA, Florença, Veneza e ilha de S. Lázaro, Dezembro de 1987. 

 

Programa de pesquisas com vista ao conhecimento da situação geral da comunida-

de arménia na região nordeste de Itália, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian; 

procurou ainda estudar-se o significado simbólico de Sant'Iago Maior na religiosidade 

arménia na Idade Moderna. 

 

Foi preparado um Relatório para o Serviço das Comunidades Arménias da mesma 

Fundação. 

 

HOLANDA, Amesterdão, Leiden e Roterdão, Dezembro de 1987. 

 

Programa de pesquisas com vista a dois objectivos: 

 

Acompanhamento das escavações na região urbana  de Waterlopleyn (em 

Amesterdão) onde, entre os séculos XVII e XVIII, prosperou a comunidade 

judaica portuguesa; e da respectiva exposição histórica dos valores arqueológicos 

encontrados nessas mesmas escavações, com o apoio da Direcção das Relações 

Culturais Externas do Ministério da Cultura. 

 

Levantamento documental, nas bibliotecas da Universidade de Amesterdão 

e de Leiden, sobre vários impressores — portugueses, castelhanos, das Províncias 

Unidas e também arménios — que entre os sécs. XVI e XVIII trabalharam nessa 

mesma cidade e imprimiram obras, designadamente, em castelhano e português. 
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(v. Bibl., nº. 54: Introdução). 

 

1989 

 

POLÓNIA, Varsóvia e Cracóvia, Abril de 1989. 

 

Programa de trabalho com o historiador e medievalista, Prof. Bronislaw Geremek, 

no âmbito da História da Pobreza na Idade Média (associado ao campo da assistência e 

das peregrinações) [em Varsóvia]; análise de fontes documentais rela-cionadas com a 

passagem de Damião de Góis pela Polónia [Universidade de Cracóvia]. 

 

2.2- Ásia Oriental 

 

1981 

 

UNIÃO  INDIANA, REINO  DO  NEPAL  E  REPÚBLICA  POPULAR  DA  

CHINA  [R. A. DO TIBETE], New Delhi, Agra, Fathepur Sikri; Diu, Damão e Velha  

Goa; Bombaim;  Benares, Patna; Kathmandu; franja territorial oeste do Tibete, Abril e 

Maio de 1981: com o apoio da Direcção Geral de Cooperação do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros. - Ver ITINERÁRIOS, em folha anexa. 

 

Programa de pesquisa com três vertentes: 

 

Análise de aspectos étnico-culturais da civilização hindú (New Delhi, Agra, 

Fathepur Sikri, Benares; Patna), bem como da sua inter-relação (nalguns aspectos) 

com a cultura portuguesa na Índia. 

 

(v. Bibl., nº. 11). 

 

Análise da situação do património histórico-cultural português e dos processos de 

evolução, transformação e decadência da língua portuguesa (Goa, Damão e Diu). 

 

(v. Bibl., nº. 32). 

 

Análise de espaços territoriais associados à penetração lusíada na Ásia Interior 

nos períodos seiscentista e setecentista. 

 

1985 

 

UNIÃO  INDIANA, REINO  DO  NEPAL  E REPÚBLICA  POPULAR  DA  

CHINA  [R. A. DO TIBETE], Damão e Velha Goa; Bombaim; New Delhi, Agra, 

Benares;  Kathmandu; franja territorial oeste do Tibete, Abril-Maio de 1985. - Ver 

ITINERÁRIOS, em folha anexa. 

 

Programa de pesquisa com três vertentes: 
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Análise da situação da comunidade de Damão, no respeitante às quatro 

componentes étnicas em presença, a hindú, a cristã, a islâmica e a parse, com vista 

à dissertação de Licenciatura em Antropologia na Faculdade de Ciências e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

 

(v. Bibl., nº. 13). 

 

Análise da situação do património arquitectónico construído quer na região de 

Damão quer na de Goa. 

 

(v. Bibl., nº. 28; e 28-A, versão ingl.). 

 

Continuação dos estudos desenvolvidos em 1981 nas regiões central e oriental da 

União Indiana, do Reino do Nepal e franja territorial oeste do Tibete. 

 

(v. Bibl., nº. 41). 

 

1994 

 

TERRITÓRIO  DE  MACAU,  REPÚBLICA  POPULAR  DA  CHINA  E  JAPÃO, 

Macau; Sanchoão (R. P. China); Osaka, Tenri, Nagasáqui, Kazusa, Hondo/ilha de 

Amakusa (Japão); Pequim (R. P. China), Novembro-Dezembro de 1994. - Ver 

ITINERÁRIOS, em folha anexa. 

 

Três missões específicas: 

 

Análise da presença cultural (e arquitectónica) portuguesa em Macau; 

investigações na Biblioteca de Macau, com vista a um estudo dos mais antigos 

fundos impressos macaenses  ali existentes, em colaboração, a vários níveis, com 

os Padres Manuel Teixeira  e Benjamim Videira Pires; viagem de estudo à ilha de 

Sanchoão, onde S. Francisco Xavier veio a falecer em 1552 (e cujas ossadas 

viriam algum tempo depois a ser trasladadas para Goa). 

 

Levantamento e estudo, na Biblioteca de Tenri (no centro-sul do Japão), de obras 

impressas no período quinhentista neste território [e outras existentes na mesma 

instituição impressas também na China], com vista à Tese de Doutoramento do 

autor. 

 

Pesquisas nas localidades de Kazusa e Amakusa e na cidade de Nagasáqui onde, 

no período quinhentista, decorreu actividade tipográfica missionária portuguesa 

[colaboração de Dr. Hotta, investigador (e rotário) local]. 

 

Levantamento e estudo, na Biblioteca Nacional de Pequim, de obras impressas no 

período quinhentista em terras da China [e outras existentes na mesma instituição 
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impressas também na Índia e no Japão], com vista à Tese de Doutoramento do 

autor. 

 

(v. Bibl., nº. 107). 

 

1995 

 

REPÚBLICA  POPULAR  DA  CHINA,  incluindo  a  REGIÃO   AUTÓNOMA  

DO  TIBETE, Pequim, Xian, Xangai  e Chengdu (R. P. China); Lhassa, Sera e Shigatsé 

(Região Autónoma do Tibete), Abril de 1995. - Ver ITINERÁRIOS, em folha anexa. 

 

Três missões específicas: 

 

Levantamento e estudo de obras impressas em terras da Índia, da China e do 

Japão depositadas na Biblioteca Nacional de Pequim (bem como o estudo de 

variados aspectos sobre essa matéria), com vista à Tese de Doutoramento do 

autor. 

 

(v. Bibl., nº. 107). 

 

Estudo dos itinerários da Rota da Seda, em Xian e Chengdu (em direcção a 

Samarkanda). 

 

Estudo de elementos históricos portugueses relacionados com o Tibete, 

designadamente o caso da forma craniforme (revestida com o manuscrito em 

língua portuguesa), do antigo reino tibetano de Guge; e o túmulo do Pe. Estêvão 

Cacela. 
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VI 

 

TRABALHOS  PUBLICADOS 

 

 

MAPA DE REFERENCIAÇÃO DE TRABALHOS  

PUBLICADOS NO ESTRANGEIRO 

 

 

País 

de 

publicação 

Ano 

da  

edição 

Instituição 

(que figura como) 

editora  

Artigo 

(nº refrª. neste 

curriculum, cap. V 

Itália [1986] 1987 Pinacoteca de Jesi 25 

Alemanha 

 

[1986] 1987 

[1986] 1987 

[1986] 1987 

1988 

2000 

 

Univ. Hamburgo 

Univ. Hamburgo 

Univ. Hamburgo 

Hannover, ed. Aasad 

Nettetal, Mon. Serica 

28 

29 

30 

28-A 

Reedição 

Rep. Popular China 

(e Macau) 

 

1988 

1995 

1999 

2011 

 

Inst. Cult. Macau  

Embaix .Port. Pequim 

Inst. Cult. Macau, coed. 

Univ. de Macau 

42 

88 

110-A (v. EUA) 

Reedição 

Holanda 1990 Amsterdão, Rosenthal. 52 

Espanha 

 

1994 

1995 

1996 

1996 

1997 

1998 

1999 

2004 

2007 

2008 

2009 

2012 

 

Madrid, Ass.Españ. Ori. 

Madrid, Ass.Españ. Ori.  

Granada, Comp. Jesus 

Madrid, Ass.Españ. Ori. 

Madrid, Ass.Españ. Ori. 

Madrid, Ass.Españ. Ori. 

Madrid, Ass.Españ. Ori. 

Univ. de Léon 

Univ. de Léon 

Ed. Iberoamericana 

Univ. Valladolid 

Univ. Valladolid 

80 

98 

100-A 

101-A 

107 

116 

120 

172 

217 

229 

Reedição 

339 

França 
1998 

2001 

Letouzey & Ané/CNRS 

Letouzey & Ané/CNRS 

(post) 116, coed. 

(post) 135, coed. 



Manuel Cadafaz de Matos  Curriculum Vitae 

 37 

EUA 1999 S. Francisco, Inst. Ricci 110-A, coed. 

Brasil 

 

2008 

2011 

2012 

2013 

 

Cent. Univ. Patos-Minas 

Cent. Univ. Patos-Minas 

Univ. São Paulo 

Cent. Univ. Patos-Minas 

228 

310 

Reedição 

358 
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SIGLAS 

 

Alpha – Revista ALPHA. Revista do Centro Universitário de Patos de Minas, MG, 

Brasil. 

 

AOAR – Algumas Obras de André de Resende, Lisboa, CEHLE. 

 

Bibl – Revista Biblos, nova série, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

 

Cad – Revista Cadmo, do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. 

 

CEHLE – Centro de Estudos de História do Livro e da Edição, Lisboa. 

 

CEM – Cultura, Espaço & Memória. Revista do CITCEM – Centro de Investigação 

Transdisciplinar «Cultura, Espaço & Memória», da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 

 

Cult – Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias, nova série, do Centro de 

História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa. 

 

EIP – Estudos Italianos em Portugal, nova série, do Instituto Italiano de Cultura de 

Lisboa e Instituto de Estudos Italianos da Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra. 

 

Human – Revista Humanitas, do Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra. 

 

Iacob – Iacobvs, Revista de Estudios Jacobeos y Medievales, Sahagún / Valladolid, , 

Centro Estudios Camiño Santiago. 

 

Itin – Itinerarium. Revista Quadrimestral de Cultura, da Província Portuguesa da Ordem 

Franciscana, Lisboa. 

 

Liv – Livro. Revista do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição, da Universidade de 

São Paulo, Brasil. 

 

ODG – Obras de Damião de Góis, Lisboa, CEHLE. 

 

RHI – Revista de História das Ideias, do Instituto de História e Teoria das Ideias da 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

 

RPHL – Revista Portuguesa de História do Livro, Lisboa, CEHLE. 
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1. Trabalhos em publicações periódicas 

 

Redigiu diversos artigos — na grande maioria abordando temas de natureza 

cultural — no jornal Diário de Notícias   e Jornal de Letras, Artes e Ideias. 

 

Naquele diário publicou, desde 1975 (e anteriormente ao início da 1ª. fase de 

estudos que se seguem neste Curriculum), 45 trabalhos; após 1980 publicou nesse 

mesmo órgão, até 1989, mais 246 trabalhos culturais assinados. Entre outros temas 

abordou alguns como obras de Erasmo de Roterdão, Giovanni Pico della Mirandola, 

Etnografia portuguesa, Judaismo e História da Imprensa. 

 

Naquele semanário publicou, desde 1981 até 1993, um conjunto de 125 trabalhos 

assinados também de incidência cultural. Entre outros temas abordou alguns como as 

obras de Garcia de Orta, José Anastácio da Cunha, Oliveira Martins, Gilberto Freire, 

Georges Gusdorf, Georges Dumézil, Michel Foucault, Bronislaw Geremek, Georges 

Duby, Claude-Gilbert Dubois, Eric Axelson, Sousa Viterbo, Charles Boxer, Jorge 

Borges de Macedo, ou Vitorino Magalhães Godinho. 

 

Tendo desempenhado as funções de Director do mensário Mação Democrático, 

também assinou nesse órgão diversos trabalhos, a partir de 1977. 

 

 

2. Trabalhos de investigação 

 

2.1- 1.ª Fase (1980-1985)
*
 

 

1980 

 

1 - "A Etnomusicologia no contexto das Ciências Sociais como objecto de 

investigação e de divulgação e ensino", comunicação apresentação ao Congresso 

Universidade Anos 80,  Lisboa, Instituto Superior Técnico, 4-5 de Dezembro de l980, 

pp. 1-15, ed. policopiada. 

1981 

 

2 - "Parâmetros antropológicos da música folclórica em Portugal e a sua inserção 

num contexto ideológico", in  Actas do Colóquio sobre Folclore (1978) — 

Comunicações, discursos e conclusões, Lisboa, Instituto Nacional para Aproveitamento 

dos Tempos Livres dos Trabalhadores (INATEL), pp. 213-236.— Em separata, pp. 1-

24. 

 

 

 

 

 

1982 

                                                 
*
 Corresponde ao período em que o autor desenvolveu os seus estudos curriculares – ao longo de cinco 

anos – da sua licenciatura em Antropologia (na F.C.S. e H. da  U. N. L.). 
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3 - "A poesia popular e a música tradicional algarvia numa perspectiva 

antropológica", in  Actas do 2º. Congresso Nacional sobre o Algarve, Albufeira, 12-14 

de Fevereiro de 1982, pp. 31-39. 

 

Este trabalhos integra as seguintes partes: 

 

1. Na peugada de Kurt Schindler; 

2. A cultura muçulmana no sul do país; 

3. A recolha de Giacometti no Algarve; 

4. As lendas de influência islâmica; 

5. Os povos árabes invasores. 

 

4 - "Para uma Antropologia Cultural da canção portuguesa na primeira fase da 

ditadura",  in O Fascismo em Portugal, Actas do Colóquio realizado na Faculdade de 

Letras de Lisboa em Março de 1980, Lisboa, A Regra do Jogo, pp.469-510. — Em 

separata, pp. 1-42. 

 

5 - "Kurt Schindler — cidadão americano e (etno)musicólogo ibérico", in revista 

Brigantia, vol. II, nº.  2-3, Bragança, Abril-Setembro de 1982, pp. 295-304. 

 

6 - "A criatividade literária e musical no país que somos do após 25 de Abril", in 

Actas do II Congresso dos Escritores Portugueses, Discursos, Comunicações, Debates, 

Moções, Saudações, Lisboa, edição da Associação Portuguesa de Escritores, realizada 

por Publicações D. Quixote, 1982, pp. 153-157. 

 

1983/1984 

 

7 - "Para uma Antropologia Cultural da música erudita e popular europeia e na 

costa ocidental do Industão nos séculos XV e XVI", comunicação apresentada ao 

Congresso Internacional Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento 

[presidido pelo Prof. José V. de Pina Martins], Lisboa, Fundação C. Gulbenkian, 19-26 

de Junho de 1983, no âmbito da "XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura". 

O texto referente a esta comunicação é publicado em três partes: 

 

I - "Na Europa do Renascimento — música, cultura, terapia e contacto com a 

divindade", in revista História, nº. 61, Lisboa, Novembro de 1983, pp. 62-73; 

 

II - "A música na Europa do Renascimento e os protagonistas dos 

Descobrimentos", in revista História, nº. 66, Abril de 1984, pp. 84-96; 

 

III - "Cultura musical portuguesa no Industão", in revista História, nº. 74, 

Dezembro  de 1984, pp. 78-93. 

 

 

 

 

1984 
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8 - "O fomento por parte do Estado no desenvolvimento da Ciência 

etnomusicológica", in Actas do Colóquio sobre música popular portuguesa — 

Comunicações e Conclusões (1979), Lisboa, Instituto Nacional para Aproveitamento 

dos Tempos Livres dos Trabalhadores (INATEL), pp. 119-143. — Em separata pp. 1-

27. 

 

          9 - "Para uma perspectiva antropológica (interdisciplinar) da música portuguesa 

no século XVIII", Lisboa, Editorial Estampa, in Actas do Colóquio Pombal Visitado 

(Dezembro de 1982), vol. II, pp. 287-318. — Em separata (mesma numeração). 

 

Partes substanciais deste trabalho encontram-se também in revista História, 51, 

Lisboa, Janeiro de 1983, pp. 56-61, sob o título "Uma Perspectiva Antropológica 

— A Música Portuguesa no Século XVIII"; e in revista História, 53, Lisboa, 

Março de 1983, pp. 70-79,  sob o título "A música em Portugal no tempo de D 

José". 

 

10 - "A musicologia sefardita num contexto mí(s)tico e social" in Actas do 

Colóquio Internacional sobre a História dos Judeus na Beira-serra, Guarda, revista 

Altitude, Ano IV — 2ª série, nos. 9-10, Agosto, 1983 — Janeiro, 1984, pp. 33-48. — 

Em separata, pp. 1-20. 

 

1985 

 

11 - "A Etnomusicologia na Índia portuguesa no século XIX e primeira metade do 

Século XX", in Actas do II Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa 

(Lisboa,  20-24 de Outubro de 1980), Estudos de História e Cartografia Antiga, col. 

"Memórias", nº. 25, Lisboa, Instituto de Investigação Científica e Tropical, pp. 395-428. 

— Em separata (mesma numeração). 

 

Este trabalho encontra-se também publicado em duas partes: 

 

I - "Cultura portuguesa em Goa, Damão e Diu — Povos e línguas do antigo 

Estado da Índia", revista História, nº. 56, Junho de 1983, pp. 12-22;  

 

II -  "Uma leitura social através da Música — Goa, Damão e Diu nos inícios do 

século", in revista História, nº. 57, Julho de 1983,  pp. 67-77. 
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2.ª Fase (a partir de 1986) 

 

1986 

 

12 - "Para uma Antropologia Cultural da música popular, da literatura oral e da 

crença divina na orla marítima do Douro Litoral, do Minho e da Galiza", [O Caminho 

de Sant’Iago no Noroeste Português], in Actas do Colóquio Santos Graça de Etnografia 

Marítima (Póvoa do Varzim, 22-24 de Outubro de l982), vol. IV: Aspectos culturais, 

aspectos religiosos, pp. 113-166. — Em separata, pp. 1-54. 

 

13 - A comunidade de Damão num contexto hindú, cristão, islâmico e parse. — 

Dissertação de licenciatura [orientada pelo Prof. António Dias Farinha], apresentada ao 

Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa (aprovada com 18 valores), edição policopiada, 312 pp. 

 

Sobre a IV secção [comunidade parse] vide ed. melhorada e ampliada  in nº. 106. 

 

14 - "O culto Português a Sant’Iago de Compostela ao longo da Idade Média — 

Peregrinações de homenagem e louvor ao túmulo e à cidade do Apóstolo entre o séc. 

XII e o séc. XV", in revista Bibliotecas, Arquivos e Museus, Lisboa, vol. I, tomo II, pp.  

521-572. — Em separata (mesma numeração). 

 

15 - "Arruda Furtado correspondente de Darwin", in revista Prelo, nº. 11, Abril-

Junho de 1986, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda. – Em separata, pp. 1-23. 

 

Este trabalho é referenciado pela investigadora Ana Leonor Pereira (da Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra, na sua dissertação de doutoramento 

Darwin em Portugal [1865-1914], Coimbra, Almedina, 2001, pp. 69 e 573. 

 

16 - "O dualismo campo-cidade na perspectiva (antropológica) judaica em 

Portugal", in Trabalhos de Antropologia Portuguesa, vol. 3 (1985), Coimbra, Laborató-

rio Antropológico da Universidade de Coimbra, pp. 89-105. — Em separata (mesma 

numeração). 

 

17 - "O Judaísmo nas Beiras (e a génese do discursivismo teórico) em A. N. 

Ribeiro Sanches", seguido de: "Compte-rendu: 5º. Congresso da Associação 

Antropológica Europeia",  in Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol.  XXVI, Fasc. 

1-4, Porto, 1986, pp. 242-249. — Em separata, Lisboa, Edições Távola Redonda, pp. 1-

16. 

 

Este trabalho constitui, apenas, a primeira parte de um outro, mais vasto intitulado 

"Contributo ao estudo dos componentes etnográfico e artístico em Ribeiro 

Sanches", comunicação apresentada  ao Colóquio Ribeiro Sanches — A Cultura e 

a Sociedade Portuguesa no Século XVIII, Coimbra, Museu Nacional da Ciência e 

da Técnica,   26 de Maio de 1983. 
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1986/87 

 

18 - "Para uma perspectiva humanista em Diderot", in Actas do Colóquio 

Internacional Diderot (Lisboa, 28 e 29 de Janeiro de 1985), Lisboa, Sociedade 

Portuguesa de Estudos do Século XVIII, Universitária Editora, pp. 257-290. 

 

19 - "As cartas de Sóror Mariana — Nova meditação sobre polémica antiga", in 

revista História, nº. 87, Lisboa, Janeiro de 1986, pp. 76-81. 

 

Este texto é parte de comunicação que constitui o nº. anterior (18), 

publicado aqui em versão ampliada e melhorada. 

 

20 - "Para uma História da Imprensa e da censura em Portugal nos séculos XIV a 

XVI", in Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra,  vol. VIII, Coimbra,  1986, 

pp. 259-285; 

 

 

20-A  -  "Para uma História da Imprensa e da censura em Portugal nos séculos 

XIV a XVI" (Conclusão) in vol. IX,  Coimbra, 1987, pp. 291-312. Em separata (mesma 

numeração). 

 

21 - "Erasmo nos índices inquisitoriais portugueses no século XVI", comunicação 

apresentada ao II Simpósio Português de Humanismo, Lisboa, Academia das Ciências, 

(25-28 de Maio de 1987). 

 

Este trabalho virá ser editado apenas em 2001, pela Faculdade de Letras do Porto. 

– Ver, adiante, ano 2001. 

 

22 - Erasmo, da sua modernidade, Braga, Barbosa & Xavier / APPACDM, 226 

pp. 

 

23 - "Humanismo e evangelização no Oriente do século XVI",  in ICALP Revista, 

nos. 7-8, Lisboa, Março-Junho de 1987, pp. 41-72 — Em separata (mesma numeração). 

 

24 - Do colete de forças ao fonógrafo — Achegas para a compreensão da obra do 

médico algarvio Bernardino Adolfo e Silva (1885-1916), "A Música, sua influência e 

emprego terapêutico", Separata de A Voz de Olhão (1986), nº. 17, Vila Real de Santo 

António, 1987, pp. 1-30. 

 

25 - "Leopoldo Battistini em demanda de uma outra dimensão na Arte e na vida", 

in obra colectiva (Catálogo) Leopoldo Battistini e l’Accademismo Romantico nella 

Provincia di Ancona tra ´800 e ´900, Jesi (Itália), pp. 178-191 — Em separata (mesmo 

título), pp. 1-15. 

 

26 - "Mircea Eliade entre o complexo de Inês de Castro e de Maria Teles", in 

RHI,  vol. 9, tomo III, subordinado ao tema O Sagrado e o Profano — Homenagem a J.  

S. da Silva Dias,  Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade, Instituto de História e 

Teoria das Ideias, pp. 817-827. — Em separata (mesma numeração). 
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27 - "Da necessária restruturação oficial do sector musical ao contributo a um 

melhor conhecimento da Etnomusicologia das Beiras (Sete romances trágicos   beirões 

respigados da tradição oral)", in Actas do II Congresso Nacional da Federação do 

Folclore Português,  (Coimbra 15 e 16 de Setembro de 1979), edição dos Serviços 

Culturais da Câmara Municipal de Coimbra e do Instituto Português do Património 

Cultural, pp. 89-137. — Em separata, mesma numeração (trabalho da lª. fase). 

 

28 - "A salvaguarda do património arquitectónico cristão em Damão, na antiga 

Índia Portuguesa, sob um ponto de vista de identidade cultural". Trabalho apresentado 

no XXXII Congresso Mundial de Orientalistas (ICANAS), Hamburgo, República 

Federal da Alemanha (25-30 de Agosto de 1986) — Lisboa,  in revista História, 100, 

Separata, Lisboa,   Edições Távola Redonda, 1987, pp. 1-16. 

 

Ver, em 1988 e a reedição em língua inglesa, deste mesmo estudo in 

"Hannoversche Studien". 

 

29 - "Algumas fontes inéditas (existentes na Biblioteca da Ajuda em Lisboa) 

sobre a evangelização da China pelos franceses Visdelou, Maigrot e Fouquet". Trabalho 

apresentado ao XXXII Congresso Mundial de Orientalistas (ICANAS), Hamburgo, 

República Federal da Alemanha (25-30 de Agosto de 1986),  in revista História, 103, 

Lisboa, Dezembro de 1987, Separata, Edições Távola Redonda pp. 1-29. 

 

30 - "Alexandre de Gouveia e Caetano Pires Pereira: as vias da religião e da 

cultura numa diocese de Pequim em mudança", ed. policopiada apresentada ao XXXII 

Congresso Mundial de Orientalistas, (ICANAS), Hamburgo, 1986. — Versão 

policopiada. 

 

1988 

 

31 - "Algumas novas-velhas fontes para o estudo do Algarve centro-ocidental na 

época áurea da Expansão (Humanismo e evangelizadores nos séculos XVI e XVII)", in 

Actas do 5º. Congresso do Algarve, (Albufeira, 20-23 de Janeiro de 1988), Silves, Racal 

Clube, vol. I, pp. 45-51. 

 

32 - "Para uma análise sistemática das inter-relações do Português e do gujaráti no 

território de Damão (através de espécimes folclóricos ali recolhidos)", in Actas do 

Congresso sobre a situação actual da língua portuguesa no mundo (Lisboa, Faculdade 

de Letras, 28 de Junho — 3 de Julho de 1983), Lisboa, ICALP, vol. II, pp. 323-349. 

 

33 - "Veneza felicita Filipe II pela anexação de Portugal" [com colaboração, na 

tradução do texto italiano quinhentista, do Prof. Giaccinto Manuppella], in rev. 

História, nº. 106, Março de 1988, pp. 56-65. Em separata (mesma numeração). 

 

34 - "A Correspondência inédita do Embaixador de Portugal em Paris, D. Vicente 

de Sousa Coutinho", in Actas do Colóquio Internacional A Revolução Francesa e a 

Península Ibérica (Coimbra, Março de 1987), Coimbra,  Faculdade de Letras, Instituto 



Manuel Cadafaz de Matos  Curriculum Vitae 

 45 

de História e Teoria das Ideias, RHI, vol. 10, subordinada ao tema A Revolução 

Francesa e Península Ibérica, pp. 144 e segts. 

 

35 - "[Para uma filosofia das Ciências — I] René Thom: Teoria das Catástrofes", 

in revista Omnia, nº. 2, Lisboa, Maio de 1988, pp. 63-66 e 72-73. 

 

36 - "Reflexos do Humanismo italiano na obra de Frei Luís de Granada", in 

Colóquio comemorativo do IV Centenário da morte de Frei Luís de Granada, 

promovido pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa,  Maio de 1988, pp. 

133-158. 

 

37 - "Catálogo granatino de Sousa Viterbo, nota preambular, notas e comentário 

final", in Colóquio comemorativo do IV Centenário da morte de Frei Luís de Granada, 

promovido pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa,  Maio de 1988, pp. 

259--277. 

 

38 - "[Para uma filosofia das Ciências — II] Jean Petitot: Teoria das Catástrofes", 

in revista Omnia, nº. 4, Lisboa, Julho de 1988. 

 

[28 -A,  2ª edição (1ª: 1987)] –  "The safekeeping of the christian architectonic 

patrimony of Daman (in former portuguese Índia) from a cultural-identity point of view 

– The question of the non-cristian aesthetic component in the Portuguese", in 

Hannoversche Stüdien Mittleren Osten, Herausgegeben von Ahmad Mahrad, Band 5, 

Edition Aasad, República Federal da Alemanha, Hannover, 1988, pp. 73-88. 

 

39 - "Os caminhos de Sant'Iago na área Porto-Braga-Esposende numa perspectiva 

antropológica e eco-museológica", in Actas do Colóquio Manuel Boaventura, 

Esposende, Câmara Municipal, vol. I, pp. 397-443. Em separata, Lisboa, Edições 

Távola Redonda, pp. 1-50. 

 

Este trabalho contém, ainda, o anexo "Diálogo com Roger Chartier (I)". 

 

40 - Joaquim Seabra Pessoa ou o engenho sensível (biografia do pai de Fernando 

Pessoa), Porto, Fundação Engº. António de Almeida, 1988. — Prefácio do Embaixador 

Prof. José Augusto Seabra. 

 

Neste livro o autor  publica vasta correspondência inédita de  Joaquim 

Seabra Pessoa dirigida a sua esposa, D. Madalena Nogueira Pessoa. 

 

41 - "O Nepal e as epopeias tradicionais de um povo", in Boletim de la 

Associación Española de Orientalistas, Ano XXIV, Madrid, 1988, pp. 171-183. 

 

Neste estudo o autor  publica  uma carta enviada pelo Vice-Rei da Índia, D. 

João Nunes da Cunha, em 1667, ao soberano do Nepal. 

 

42 - Ioannes Bonifacius, Christiani Pueri Institutio (1588),  edição anastática do 

exemplar da Biblioteca da Ajuda em Lisboa com um estudo prévio pelo autor  
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subordinado ao tema "A propósito do primeiro livro impresso em Macau com caracteres 

tipográficos móveis...", pp. 7-60. 

 

Ver 2ª. edição deste estudo, nº. 42-A, 1992. 

 

1989 

 

43 - Comentários ao Pentateuco, de Moses ben Nahman, edição em fac-simile do 

mais antigo livro impresso em Lisboa (Lisboa, 1489). — Com introdução e notas do 

autor: “Moses ben Nahman, um comentador do Talmud com os olhos postos no 

Oriente”. 

 

Ver 2ª. edição (apenas da primeira parte), deste estudo com alterações, in nº. 

80. 

 

44 - "S. Frei Gil, a lenda da sua iniciação nas artes mágico-alquímicas em Toledo 

e a perspectiva erasmiana do testemunho de André de Resende", in Actas do Colóquio 

de Comemoração dos 600 anos da fundação do Convento do Carmo em Lisboa, 

promovido pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1989, pp. 113-148. 

 

45 - Relaçam de Hum Prodigioso Milagre Que o Glorioso S. Francisco Xauier 

Apostolo do Oriente obrou na  Cidade de Napoles no anno de 1634, fac-simile do 

exemplar que pertencera anterior e respectivamente a Charles Boxer e ao Comandante 

Vilhena, Lisboa Biblioteca Nacional, 1989, com prefácio do autor, pp. VII-L, + XVI pp. 

de extra-textos. 

 

46 - "Um voto de peregrinar a Santiago de Compostela feito nos cárceres de Goa. 

— As desventuras de Pyrard de Laval e de Dellon ante os inquisidores na Índia 

Portuguesa do século XVII (Um estudo de mentalidades)", in Congresso Luso-

Brasileiro Sobre Inquisição, Lisboa, Sociedade Portuguesa de Estudos do Século 

XVIII,  Universitária Editora, 1989, vol. II, pp. 599-628. 

 

47 - "Uma relação inédita de Raffaelo Gualtieri sobre o Segundo Cerco de Diu 

(1546) existente na Biblioteca Pública de Sienna", in Congresso Internacional 

Bartolomeu Dias e a sua Época, Actas, vol. V, subordinado ao tema Espiritualidade e 

Evangelização, Porto, Universidade do Porto/CNCDP, 1989, pp. 617-660. 

 

1990 

 

48 - "Livros e utensilagem tipográfica na carreira da Índia — séculos XV e XVI",  

in Revista ICALP, nº. 19, 1990. Separata, Lisboa, Edições Távola Redonda, 1990, pp. 1-

36. 

 

49 - "Diário de viagem à Índia e Nepal", [17 de Abril a 7 de Maio de 1981], in 

Revista Nova Renascença, nº. 39, Porto, Outono de 1990. 

 

50 - Do ofício e da cidadania, Combates por uma civilização da dignidade, de 

Vito-rino Magalhães  Godinho, Lisboa, Edições Távola Redonda, col. "Pensar Portugal 
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entre o Passado e o Porvir", nº. 1 [caps. 1 e 2, Diálogos com V. M. G., pp. 7-30; e 31-

102]. 

 

No cap. 3 desta obra publicam-se ainda cartas de L. Febvre, F. Braudel e M. 

Bataillon para aquele historiador, com algumas notas da nossa responsabilidade 

(pp. 103-138). 

 

51 - A Tipografia de expressão cultural portuguesa no Oriente nos séculos XVII e 

XVIII (Índia, China e Japão), Lisboa, 1990, versão policopiada, em 2 vols. 

 

Tese de Mestrado do autor (orientada pelo Prof. Artur Anselmo), aprovada 

com a classificação de "Muito Bom", apresentada à  Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (em Janeiro de 1991), ante 

um júri presidido pelo historiador inglês, Prof. Charles Boxer, que contou ainda 

com a presença dos Profs. José V. de Pina Martins e Artur Anselmo.  

 

52 - "In memoriam Alfonso Cassuto, l910-1990", in Revista Studia Rosenthalia-

na, volume XXIV, nº. 1, Assem (Holanda), Van Gorcum, 1990, pp. 7-9 [em holandês; 

trad. Prof. H. P. Salomon]. 

 

1991 

 

53 - Diário da Revolução Francesa, de D. Vicente de Sousa Coutinho, leitura 

diplomática, enquadramento histórico cultural e notas do autor, Lisboa, Edições Távola 

Redonda, col. "Pensar Portugal entre o passado e o porvir", nº. 2, 1991. 

 

54 - Os judeus portugueses em Amesterdão, de David Franco Mendes e J. Mendes 

dos Remédios, Lisboa, Edições Távola Redonda, col. "Monumenta Iudaica 

portucalensia", nº. 1, dirigida pelo autor e pelo Prof. H. P. Salomon [da Universidade de 

Albany, EUA], responsáveis também pela introdução. 

 

O estudo introdutório é subordinado ao tema "A Cultura e a Tipografia de 

expressão judaico-portuguesa em Amesterdão nos séculos XVII e XVIII" e é 

dedicado à memória do historiador da imprensa portuguesa Venâncio Deslandes 

(n. 1829), in pp. V-LXI. 

 

55 - Pentateuco. Reprodução fac-similada do mais antigo livro impresso em 

Portugal (Faro, Junho de 1487),  editado em caracteres hebraicos pelo impressor 

Samuel Gacon  [ a partir do  único exemplar existente no mundo, depositado na British 

Library, Londres], Faro, Governo Civil, 1991. — Estudos introdutórios do autor e do 

Prof. Manuel Augusto Rodrigues, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

 

O nosso estudo intitula-se "A edição de Faro do Pentaeuco (...) no contexto 

da História da Imprensa incunabular hebraica portuguesa", pp. IX - L. 

 

 

56 - "A obra de D. Frei Bartolomeu dos Mártires numa óptica bibliográfica no 

Portugal europeu e no Oriente (1564-1596)", in Actas do Colóquio comemorativo do IV 
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Centenário da morte de D. Frei Bartolomeu dos Mártires  (1990), Lisboa, Associação 

dos Arqueólogos Portugueses, 1991. 

 

57 - "Antero: um coração em paz" [com um manuscrito anteriano da Biblioteca 

Marciana de Veneza], in Cadernos Municipais, Revista da Acção Regional e Local, nº. 

55, Agosto de 1991, p. 46. 

 

58 - "S. Frei Gil: do scriptorium de Coimbra e de Paris ao renomado túmulo 

escalabitano", in Actas do Congresso comemorativo do VIII Centenário de S. Frei Gil,  

Lisboa,  Associação dos  Arqueólogos Portugueses, 1991. 

1992 

 

59 - "Jacob de Castro Sarmento, um sábio Português que fugiu da Inquisição", in 

revista Brigantia, vol. XII, nº.. 1, Bragança, 1992, pp. 215-222. 

 

60 - "No desaparecimento de L. Fuks",  Cad, Faculdade de Letras de Lisboa, nº. 

1, Lisboa, Edições Cosmos, 1992, pp. 175-179. 

 

61 - "A peregrinação de D. Manuel a Santiago de Compostela (em 1502) vista à 

luz de alguns documentos inéditos",  in I Congresso Internacional dos caminhos 

portugueses de Santiago de Compostela, (Porto, 10-12 de Novembro de 1989), Lisboa, 

Edições Távola Redonda, col. "Pensar Portugal entre o passado e o porvir", nº. 3, 1992, 

pp. 215-238. 

 

62 - "Testemunhos de comunicação (no papel e na pedra) em louvor do padroeiro 

da Ordem de Santiago. — O caso do códice de Beja de 1474", comunicação apresentada 

ao II Encontro sobre Ordens Militares (Palmela, 2-4 de Outubro de 1992)]. Versão 

policopiada. 

 

Ver versão melhorada [impressa]: nº. 62-A, 2ª.  edição, 1997. 

 

63 - "Alguns documentos inéditos para a História da presença portuguesa em 

Chaúl nos séculos XVII e XVIII", comunicação apresentada, em co-autoria, ao IV 

Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, (Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 11-16 de Novembro de 1985), in revista História, Lisboa, 1992. 

 

Na presente edição insere-se apenas o estudo introdutório [preparado em co-

autoria com Arqº. José Tudela]. A antologia documental — apresentada no 

referido Seminário — inclui algumas dezenas de páginas de documentos inéditos. 

 

[42-A, 2ª edição (1ª: 1988)] — "A propósito do 4º. centenário do primeiro livro 

impresso em Macau com caracteres móveis: o Christiani Pueri Institutio, de João 

Bonifácio (1588)", in Actas do Colóquio do Livro Antigo, Lisboa, Biblioteca Nacional, 

1992,  pp. 113-151. 

 

1993 

 

64 - "A produção tipográfica da Companhia de Jesus no Oriente entre os séculos 

XVI e XVII ao serviço da missionação portuguesa. — Alguns dados para a História da 
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Leitura a partir de catálogos bibliográficos macaenses (1584-1700)", in Actas do 

Congresso Internacional Missionação portuguesa e encontro de culturas [Universidade 

Católica Portuguesa, Centro de Estudos de História Religiosa, 30 de Abril - 3 de Maio 

de 1992], Lisboa, UCP, vol. II, pp. 407-444. 

 

65 - "Um homem de nome João Cidade, montemaiorense culto e livreiro e a acção 

da Ordem de S. João de Deus em terras do Industão. — Novos dados para a 

compreensão do problema", in revista Almansor  [1991], Montemor-o-Novo, 1993, pp. 

95-153. 

 

66 - "O caixotim, o carácter móvel e a prensa ao serviço da Bíblia. — Um século 

áureo da Cultura tipográfica portuguesa, de Lisboa ao Padroado Português do Oriente 

(1495-1595)", in Revista da Faculdade de Letras, Lisboa, 5ª. Série, nº. 13-14 [de 1990], 

em homenagem ao Prof. José Vitorino de Pina Martins, 1993, pp. 279-302. 

 

67 - "A Tipografia portuguesa e a Iconografia do livro europeu na fase áurea da 

expansão (1480-1563)", in revista Bibl, Universidade de Coimbra, vol. LXVIII [de 

1992], de Homenagem ao Prof. Américo da Costa Ramalho (2ª. Parte), pp. 139-198. 

 

68 - Contribuição para uma Bibliografia judaica peninsular (1939-1992) numa 

biblioteca particular: Livraria Humanística [em Homenagem ao Prof. Moses B. 

Amzalak, no centenário do seu nascimento]. — Versão policopiada in documentos dos 

trabalhos do I Colóquio Internacional Judeus e Árabes na Península Ibérica, Castelo de 

Vide e Reguengos de Monsaraz, Janeiro de 1993. 

 

69 - Sébastien Gryphe, no V centenário do seu nascimento. Uma evocação do 

impressor de Lyon e das  suas técnicas e utensilagem .- Versão policopiada [em visita 

do autor a Reutlingen (na Alemanha), localidade natal do impressor], Lisboa. 

 

 

 

70 - "O elogio da pobreza, missionários, tipógrafos e livros no Oriente do século 

XVI", in Estudos em Homenagem a Jorge Borges de Macedo, Lisboa, INIC, 1993, pp. 

265-29O + 8 pp. em extra-texto. 

 

71 - No segundo centenário da Viagem Filosófica, de Alexandre Rodrigues 

Ferreira, por terras do Brasil. Uma nota sobre a "imprensa" chegada a Belém do Pará 

em 1783 (36 anos depois da de António Isidoro da Fonseca) de actividade 

desconhecida [1991], Lisboa, Edições Távola Redonda, Separata de Publicações da 

Academia da Marinha, 1993, 58 (+2) pp. 

 

Este trabalho é referenciado pelo investigador Miguel Figueira de Faria (da 

Universidade Autónoma de Lisboa, na sua dissertação de doutoramento, A 

imagem útil. José Joaquim Freire (1760-1847), desenhador topográfico e de 

história natural, Lisboa, UAL, 2001. 

 

72 - "A Tipografia quinhentista de expressão cultural portuguesa no Oriente 

veículo de propagação dos ideais humanísticos (no quarto centenário da introdução da 
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imprensa  jesuítica  no Japão", in Humanismo Português na Época dos Descobrimentos, 

Congresso Internacional,  Coimbra, 9-12 de Outubro de 1991, Universidade de 

Coimbra, Faculdade de Letras, 1993, pp. 153-171. 

 

1994 

 

73 - "Cultura e conhecimento científico nas rotas das Índias a partir de 1492", in I 

Simpósio de História Marítima: As navegações portuguesas no Atlântico e o 

descobrimento da América  [1992], Lisboa, Academia da Marinha, 1994, pp. 265-280. 

 

74 - "A presença de Cícero na obra de pensadores portugueses nos séculos XV e 

XVI (1436-1543)",  Coimbra, revista Human, Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, vol. XLVI [1994], pp. 259-304. Separata, Lisboa, Edições Távola Redonda 

(mesma numeração). 

 

75 - "S. Frei Gil, a lenda da sua iniciação nas artes mágico-alquímicas em Toledo 

e a perspectiva erasmiana do testemunho de André de Resende" [1991], in S. Frei Gil, 

Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Museu do Carmo, pp. 113-142 (+6) 

pp. Separata, Lisboa, Edições Távola Redonda, (mesma numeração). 

 

76 - "A missionação portuguesa na China e o contributo da Imprensa cristã (séc. 

XVI)", in  As ruínas de S. Paulo, Macau, um monumento para o futuro, Lisboa 

(Catálogo de Exposição), Macau, Companhia de Jesus, Setembro-Dezembro de 1994, 

pp. 36-47. 

 

77 - "Óbidos, passado e futuro" (em co-autoria com Hernâni José Leal Pedras e   

José Carlos Crespo dos Reis), in I Encontro Ibérico de Municípios com Centro 

Histórico [Santarém, 1992], Actas, Santarém, Câmara Municipal, 1994, pp. 124-128.  

 

Reedição: "Um homem de nome João Cidade, montemaiorense culto e livreiro e a 

acção da Ordem de S. João de Deus em terras do Industão. — Novos dados para a 

compreensão do problema", in Hospitalidade com S. João de Deus no Coração da 

História,  Lisboa, co-edição de Editorial Hospitalidade e de Rei dos Livros, 1994, pp.  

175-219. 

 

78 - "A Tipografia missionária portuguesa no sul da China nos séculos XVI e 

XVII", comunicação apresentada ao Simpósio Internacional Religião e Cultura.  Nos   

450 anos da fundação do Colégio de S. Paulo da Companhia de Jesus, Macau, 

Dezembro de 1994, in Revista de Cultura, nº. 30, II série, Macau, Instituto Cultural de 

Macau, pp. 31-41 (acompanhado da versão "The missions of Portuguese Typography in 

the South of China in the 16th and 17th centuries", ainda não publicada). 

 

79 - Catálogo da edição disponível sobre os Descobrimentos Portugueses 

(Subsídios). Coordenação (de equipa de pesquisa), catalogação  e nota introdutória do 

autor, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses / Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1994, 130 pp. 
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80 - "O filósofo hebraico Moses ben Nahman (1194-1270), nos primórdios do 

orientalismo peninsular", in Boletim de la Associación Española de Orientalistas, Ano 

XXX,  1994. 

 

Trata-se de uma nova edição, ampliada à luz de novas investigações 

bibliográficas  (com descoberta de uma nova espécie de Comentários ao 

Pentateuco, de 1489),  do estudo nº. 41, de 1989. 

 

81 - "O Infante D. Pedro, a versão do De Officiis e outras preocupações 

ciceronianas no ocidente europeu do século XV. Para a História do período de transição 

do livro manuscrito para o livro impresso", Bibl, LXIX, 1993, da Universidade de 

Coimbra. Actas do Congresso sobre o Infante D. Pedro, pp. 315-341. Separata, Lisboa, 

Edições Távola Redonda, 1994 (mesma numeração). 

 

82 - No V centenário dos primórdios da actividade tipográfica de Aldo Manuzio. 

Algumas "aldinas" numa colecção particular, [Livraria do CEHLE]. No V Centenário 

dos primórdios da actividade tipográfica de Aldo Manuzio Pio Romano, Lisboa. — 

Versão policopiada. 

 

83 - Francisco Fernandes Lopes, um historiador na sua diversidade. Elementos 

para a sua biografia. Faro, Delegação Regional da Secretaria de Estado da Cultura, 

1994. 

 

[Vide 89, 2ª edição melhorada, 1995]. 

 

1995 

 

84 - "O báculo, o bordão e a prensa: 180 anos na tradição histórico-cultural e 

religiosa de Viseu   (1392-1572). Manuel João e a introdução da arte tipográfica na 

cidade",  in Actas do Colóquio 600 anos da Feira Franca de Viseu   [1992], Viseu, 

Câmara Municipal, publicações no âmbito do 6º. centenário do nascimento do Infante 

D. Henrique, 1995, pp. 39-70. 

 

85 - "Dos primórdios da Imprensa cristã nas Filipinas e a sua relação com a 

Cultura portuguesa no Oriente (1593-1640). Para uma História da Leitura por 

portugueses nas Molucas entre 1523 e 1530", [Actas do II Congresso Luso-Espanhol de 

História, subordinado ao tema Portugal e Espanha no encontro de Novos Mundos, 

Lisboa, Faculdade de Letras, 1993], Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações 

dos Descobrimentos Portugueses, revista Mare Liberum, nº. 10, Dezembro de 1995, pp. 

463-485. 

 

86 - "Nota do Editor" [e responsável pelo projecto] in Fragmento do Livro Velho 

de Linhagens. Cancioneiro da Ajuda. Estudos,  Lisboa, Edições Távola Redonda [obra 

que teve por objectivo comemorar o 20º. aniversário desta Editora], em colaboração 

com Sociedade Lisboa 94 e IPPAR / Biblioteca da Ajuda, Lisboa, Março de 1995, pp. 

11-13. 
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Este constituiu, sem dúvida, o trabalho editorial de maior alcance até agora 

realizado pelo autor. Tendo a Prof. Dra. Carolina Michaellis de Vasconcelos 

procedido, na edição em Halle (Alemanha), 1904, a uma edição e exemplar estudo 

do histórico códice da Biblioteca da Ajuda, vários investigadores — desde então 

— tinham já tentado realizar, pela primeira vez, um fac-simile dessa fonte 

documental. Os elevados encargos de tal empreendimento impediram que 

levassem a bom termo tal acção. Só em 1994, com o apoio da Comissão Lisboa 

94, se tornou possível, sob a direcção editorial do autor, materializar esta obra. A 

ela se referiram encomiasticamente Professores Catedráticos das mais variadas 

Universidades europeias, americanas  e asiáticas, designadamente, de Portugal, 

Espanha, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Rússia, Estados Unidos, 

México, Brasil, Israel, China e Japão. 

 

87 - "Incunábulos italianos em Portugal no reinado de D. João II. Para um estudo 

das tipologias da marcas de posse", in Amar, Sentir e Viver a História, Estudos de 

Homenagem a Joaquim Veríssimo Serrão, Lisboa, Edições Colibri, 1995, vol. II, pp. 

811-835. 

 

Este trabalho teve a sua 1ª. versão numa comunicação apresentada pelo autor em 

1989, em Guimarães, nos trabalhos do Congresso Internacional D. Frei 

Bartolomeu dos Mártires [texto que se manteve até 1995 inédito]. 

 

88 – “Homens e livros na China no cumprimento do ideário da Vita Christi . 

Exposição bibliográfica em Pequim no V centenário da publicação em Lisboa do 

incunábolo de Ludolfo Cartusiano”.  

 

Este trabalho constitui a introdução ao catálogo Intercâmbio cultural e científico 

entre a Europa e a China através do livro (Sécs. XVI-XVIII). Exposição 

bibliográfica organizada pela Embaixada de Portugal e pela Livraria Humanística, 

por ocasião da visita de Estado à China, de Sua Excelência o Presidente da 

República, Dr. Mário Soares. Direcção, catalogação e índices do autor. Catálogo. 

Pequim, Abril de 1995, 56 pp. 

 

89 - Francisco Fernandes Lopes, um historiador na sua diversidade. Elementos 

para a sua biografia. 2ª. edição melhorada, Lisboa, Edições Távola Redonda, 1995. 

 

90 - "A propósito do 3º. centenário da morte de S. João de Brito", in revista 

Didaskalia, nº. XXIV, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de 

Teologia, 1995, pp. 145-l53 . 

 

91 - "Vias de continuidade e ausência nos trabalhos missionários e tipográficos na 

Índia após o Sínodo de Diamper (1599-1660)", in revista Didaskalia, nº. XXV [em 

homenagem ao Prof. Pe. Joaquim Bragança], Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 

Faculdade de Teologia, 1995,   pp. 353-364. 

 

92 - "Leitura e leitores de Cícero em Lisboa e Coimbra ao tempo de D. João III 

(1534-1543)",  Human, Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da 
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Universidade de Coimbra [em homenagem à Prof. Maria Helena da Rocha Pereira], nº. 

XLVII, 1995, vol. II, pp. 739-776. 

 

93 - "Ideologia e práticas de representação antonianas na cultura ocidental do 

Renascimento. A imagem de Santo António na iconografia e na História do livro 

quinhentista",  in Congresso Internacional Pensamento e Testemunho (Porto, Coimbra, 

Lisboa, 25-30 de Setembro de 1995), no 8º. centenário do nascimento de Santo António, 

Braga, Universidade Católica Portuguesa, Actas, vol. II, pp. 1233-1276. 

 

94 - 111 trabalhos científicos de um grande investigador: José Vitorino de Pina 

Martins. Catálogo de Exposição bibliográfica. — Catalogação, prefácio e descrição 

iconográfica pelo autor, Oliveira do Hospital, Penalva de Alva, 1995, prefácio in pp. 7-

13 [para além da descrição das espécies]. 

 

95 - "Óbidos:  intervenções para o futuro" (em co-autoria com Arqº. J. Crespo dos 

Reis), in III Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico, Viana do Castelo, 

1995,  pp. 269-278. 

 

96 - " O sinólogo coruchense Padre Rodrigo de Figueiredo. Para uma História da 

Leitura em Kaifeng, na China do século XVII", in Actas das Conferências da Biblioteca 

Municipal de Santarém, Janeiro a Abril de 1995, Santarém os homens e a cidade na 

época dos Descobrimentos, Câmara Municipal de Santarém, 1995, pp. 29-65. 

 

97 – I- "Os diálogos do livro Horologium Fidei,  o Infante D. Henrique e a 

problemática filosófica pré-renascentista.  

II- Elementos para uma análise da inter-relação Niccolò dei Conti, Poggio 

Bracciolini e o Duque de Viseu", Viseu, Infante 94, Actas do Congresso Infante D. 

Henrique, Viseu e os Descobrimentos, [27-29 de Maio de 1993], 1995, pp. 21-52. 

 

98 - "O filósofo hebraico Moses Ben Nahman (1194-1270), nos primórdios do 

Orientalismo peninsular", Madrid, in Boletin de la Associación Española de Orientalis-

tas, Año XXXI (1995), pp. 243-268. 

 

Este trabalho constitui parte integrante do estudo introdutório à edição de 

Comentários ao Pentateuco  [nº. 41, de 1989], em versão (parcial), melhorada. 

 

Reedição: "Alexandre de Gouveia e Caetano Pires Pereira: as vias da religião e da 

cultura numa diocese de Pequim em mudança", ed. policopiada apresentada ao 

Huitième Colloque International de Sinologie de Chantilly (França). Versão 

policopiada. 

 

99 - “Matteo Ricci, uma viagem quinhentista também pelas vertentes da Ciência: 

entre a Cartografia e as Matemáticas de inspiração euclidiana”, trabalho preparado para 

o Encontro História das Ciências Matemáticas – Portugal e o Oriente (Fundação 

Oriente, Arrábida, Novembro de 1995), 19 pp. – Policopiado.  
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1996 

 

100 - "Frei António de Gouveia, uma crónica da vida e obra de S. João de Deus e 

a sua estrutura literária barroca", acompanhada de "Adenda Iconográfica", in D. Frei 

António de Gouveia, vida e morte de S. João de Deus,  seguida das Cartas do Santo e 

da sua Iconografia, Lisboa, Edições Távola Redonda, colº. "Pensar Portugal entre o 

Passado e o Porvir", nº. 4 [em colaboração com Editorial Hospitalidade], 

respectivamente in pp. 19-32 e pp. 251-294. 

 

Apresenta-se neste estudo, em relação à bibliografia joandeína preparada 

pelo Prof. Sanchez Martinez [in Kénôsis-Diakonia, en el itinerario espiritual de 

San Juan de Dios, Madrid, Comissão do V Centenário de S. João de Deus, 1995], 

uma nova obra sobre o Santo português: Historia de la Vida, Muerte, y Milagros 

del Glorioso Patriarca y Padre de los Pobres S. Juan de Dios, Fundador de la 

Orden de la Hospitalidad [obra dedicada a D. João de Mascarenhas, Conde da 

Torre], impressa em Lisboa, na ofic. de Henrique de  Oliveira, 1658. 

 

Reedição: "João de Deus, o Santo de Montemor e Granada, no 5º. centenário do 

nascimento, visto através da obra do seu biógrafo, Frei António de Gouveia (Madrid, 

1624)", Granada, Archivo Teológico Granadino, 59 (1996), pp. 123-143. 

 

101 - "Giovanni Pico, o cultor de línguas orientais, o averroísta e a sua 

epistolografia. No V centenário da 1ª. edição dos Opera Omnia do mirandulano", in 

revista Humanitas, vol. XLVIII, Coimbra, Faculdade de Letras, 1996, pp. 267-308. 

 

Reedição: — Madrid,  Boletin de la Associación Espa-ñola de Orientalistas, Año 

XXXII, (1996), pp. 31-68. 

 

1997 

 

102 - "As gravuras flamengas dos irmãos Wierix em circulação na China e 

(re)impressas por Matteo Ricci e Cheng Dayue", Cult, vol. IX, série II, Lisboa, 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1997, pp. 75-105. 

 

103 - "A colecção de pratas de Francisco de Barros e Sá, uma análise aos 

interesses histórico-artísticos e bibliográficos de um coleccionador", Porto, revista 

Museu, publicação do Círculo José de Figueiredo, 1997, pp. 247-276. 

 

104 - "D. Diogo de Sousa, as Constituições  Sinodais do Bispado do Porto  

(1497),  alguns aspectos relacionados com impressor Rodrigo Álvares e algumas das 

características técnicas da sua obra". Prólogo do autor à ed. em fac-simile do incunábulo 

Constituiçõees que fez Ho Senhor Dom Diogo de Sousa B[is]po do Porto, da Biblioteca 

do Paço Ducal de Vila Viçosa, Lisboa, Edições Távola Redonda / Centro de Estudos de 

História do Livro e da Edição (CEHLE.) - I, 1997, pp. 9-30. 
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105 - "Os Evangelhos  e Epístolas, a  edição portuense de Rodrigo Álvares, de 

1497 e os inícios da actividade tipográfica na cidade do Porto (alguns dados para uma 

análise sumária da questão)", introdução do autor à ed. em fac-simile do incunábulo 

Evangelhos  e Epístolas com suas exposições em romãce,  da Biblioteca Nacional, 

Lisboa, Edições Távola Redonda / Centro de Estudos de História do Livro e da Edição 

(C. E. H. L. E.) - II, 1997, pp. 7-82. 

 

[62A, 2ª edição (1ª: 1992)] — "Testemunhos de comunicação (no papel e na 

pedra) em louvor do padroeiro da Ordem de Santiago. — O caso do códice de Beja de 

1474", in Actas do II Encontro sobre Ordens Militares, Lisboa, Edições Colibri, pp. 

489-542. 

 

É publicado neste trabalho o manuscrito inédito, existente no Arquivo de 

Beja [e outrora pertencente ao investigador Diogo Castro Brito] referenciado 

como liur°. do tonbo das faze[n]das e bens da igreja de S.Tiago  [denominada 

actualmente igreja de Santo Amaro], Beja — 1474 — 1 vol., 14 fls. em perg. fino, 

encad. da época também em pergaminho; esta fonte também é designada por 

"Livro do Tombo das Fazendas e Bens da Igreja de S. Tiago" (1474), em cópia 

preparada em Beja, em 1774. 

 

Neste manuscrito reunem-se, entre outras matérias: 

 

- “Titulo dos foros e bens que são e pertencem, misticamente, ao Prior e 

raçoeiros, convém a saber: casas e pardieiros"; 

   - "Título das vinhas e herdades e ferragiais"; 

   - “Titulo dos foros e bens que pertencem, isentamente, in solidum, aos 

raçoeiros da dita igreja". 

 

106 - "A tipografia judaico-portuguesa em Amesterdão (sécs. XVII e XVIII)", 

conferência apresentada no Seminário A Literatura Judaico-Portuguesa, Cursos da 

Arrábida / Universidade de Verão, Arrábida, 21-25 de Julho de 1997, versão 

policopiada. 

 

107 - "A população parse de Damão, no Guzerate (Índia). Elementos para a sua 

história" [1ª. parte], in Boletin de la Associación Española de Orientalistas, Ano 

XXXIII, 1997,  pp. 303-318. 

 

Este trabalho constitui uma versão melhorada e ampliada da primeira da 

secção IV e última [comunidade parse] da Dissertação apresentada pelo autor, em 

1986, à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, subordinada ao tema "A comunidade de Damão num contexto hindú, 

cristão, islâmico e parse". 

 

Vide, neste capítulo, nº. 13. 

 

108 - A Tipografia Quinhentista de Expressão Cultural Portuguesa no Oriente 

(Índia, China e Japão), Lisboa, Tese de Doutoramento (orientada pelo Prof. Artur 

Anselmo) apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
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Nova de Lisboa, 1997, 3 vols. em  versão policopiada, em 4 tomos: t. I (12), 400, 2 (ex-

tº.), + 2; t. II, 316, +2; t. III, (2), 348, + 2; t. IV, (2), 540, + 2 pp. [conjunto: 1630 pp.]. 

— Tese defendida em provas de Doutoramento, que decorreram naquela Faculdade em 

10 de Julho [de 1998]. Obteve a mais elevada classificação: "Muito Bom com distinção 

e louvor". 

 

109 - “No centenário do nascimento de Francisco de Barros e Sá: uma análise da 

colecção de pratas e dos interesses histórico-artísticos e bibliográficos do colec-

cionador”, in revista Museu, nº. 6, 1997, 32 pp. [em separata]. 

 

 

 

110 – “A Tipografia missionária portuguesa no sul da China nos Séculos XVI e 

XVII”, in Revista de Cultura, nº. 30, II Série, (sobre o tema A Primeira Universidade 

do Extremo Oriente. O Colégio de São Paulo de Macau no IV Centenário), Macau, 

edição do Instituto Cultural de Macau, Janeiro – Março de 1997, pp. 31-41.  

 

1998 

 

111- “O saber sobre  a tábua e a bolsa, ou o livro como ropicapnefma em  

Francoforte do Meno”,  RPHL, 1, pp. 43-64; 

 

112- José  Maria Almarjão, um livreiro-antiquário de Lisboa ao serviço dos 

investigadores há já meio século” (em colaboração com Artur Anselmo), RPHL, 1, pp. 

175-178;  

 

113- 129 Trabalhos científicos de um grande investigador, José Vitorino de Pina 

Martins. Catálogo de Exposição Bibliográfica. Biblioteca Nacional, Março de 1998, 

apresentação, descrição e notas, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, 79 pp; 

 

114- “A população parse de Damão, no Guzerate (Índia). Elementos para a sua 

história (II)”, in Boletín de la Associación Española de Orientalistas, Ano XXXIV, pp. 

261-283; 

Este trabalho (na sua 2ª parte), constitui uma versão melhorada e ampliada da 

primeira da secção IV e última [comunidade parse] da dissertação apresentada pelo 

autor, em 1986, à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, subordinada ao tema A comunidade de Damão num contexto hindú, cristão, 

islâmico e parse.  

 

[Como editor científico parar uma colecção do CNRS]: Piedade Popular em 

Portugal, Tomo I Noroeste (Direcção da obra, Zília Osório de Castro e Paule Lerou; 

Direcção do tomo, Rui Afonso da Costa e Paule Lerou), col. La Piété Populaire / 

CNRS, cooedição, Lisboa, Edições Távola Redonda / Paris, Letouzey & Ané, 1998, 

450, (14) pp. 

 

115- “Os caminhos de uma vivência da piedade popular na China e o 

protagonismo do Pe. Gaspar Ferreira, S.J. no século XVII”, in revista Cultura, do 

Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 2ª. série, vol. X, pp. 

375-396; 
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116- “A entrada do Pe. João da Rocha na China em 1598 e a contribuição deste 

jesuíta para a história da imprensa cristã”, RPHL, 2, pp. 69-88; 

 

117- “João Rodrigues Pires, livreiro-antiquário: um dos mais antigos em 

actividade em Portugal”, RPHL, 2, pp. 169-172; 

 

1999 

 

118- “Um estranho corpo exposto no império China do século  XVII (ou a função 

do livro impresso na circulação e apologia dos ideais de sacrifício de vida e de 

martírio”, RPHL, 3, pp. 113-156; 

 

119- “João Lopes Holtreman, o primeiro livreiro-antiquário distinguido pela 

associação portuguesa do sector”, RPHL, 3, pp. 193-196; 

 

120- “Impressores em Lisboa activos no século XVI”, RPHL, 3, pp. 205-206; 

 

- Reedição: “Um estranho corpo exposto no império da China no séc. XVII”, in 

Revista Militar, vol. especial, 57, nº. 1, sobre o tema Presença Portuguesa no Oriente,  

pp. 521-556; 

 

121- “Os Jesuítas e a primeira Universidade do Extremo Oriente: o Colégio de 

São Paulo de Macau”, in catálogo de exposição Os Fundamentos da Amizade. Cinco 

Séculos de Relações Culturais e Artísticas Luso-Chinesas, Lisboa, Centro Científico e 

Cultural de Macau / Fundação para a Cooperação e Desenvolvimento de Macau, 

Novembro de 1999, pp. 75-82; 

 

122- “Pe. Benjamim Videira Pires (1916-1999) o sinólogo, a erudição, o 

testemunho de vida”, in Brigantia, Revista de Cultura, vol. XIX, nº. 3-4 (Junho-

Dezembro), pp. 3-13;  

 

123- “Damão, no Guzerate (Índia). A terra e os homens”, in Boletín de la 

Associación Española de Orientalistas, Ano XXXV, pp. 201-227; 

Continua a editar-se uma nova parte de A comunidade de Damão num contexto hindú, 

cristão, islâmico e parse. (Ver n.º 115); 

 

124- “A peregrinação de D. Manuel a Santiago de Compostela (em 1502) vista à 

luz de outros documentos inéditos”, in Actas do Colóquio Internacional Piedade 

Popular, Socibilidades – Representações – Espiritualidades (Lisboa, Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 20 – 23 de Novembro de 

1998)  pp. 79-104; 

 

125- “Ferdinand Verbiest, A defesa dos interesses da Coroa Portuguesa em 

Macau e o contributo dado à História da Imprensa Missionária. À memória do Pe. 

Edward Malatesta, S.J. (1933-1988)”, in Camões. Revista de Letras e Culturas 

Lusófonas, vol. 7, sobre o tema Macau (Lisboa, Instituto Camões), pp. 156-175; 
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- Reedição: “A população poveira e as sus tradições no contexto da orla marítima 

do Douro Litoral, do Minho e da Galiza. O culto a Santiago  no noroeste português”, in 

Póvoa de Varzim, Boletim Cultural, vol. XXXIV (Anos 1998-1999),  pp. 471-527; 

 

126- A cidade de Silves num itinerário naval do século XII por um cruzado 

anónimo. Fac-símile da edição por João Baptista da Silva Lopes (Lisboa Academia das 

Ciências, 1844), com um estudo introdutório de Manuel Cadafaz de Matos: 

“Leitura-interpretação, escrita e mente para Deus no século XII. Para uma história 

da cultura em Silves e na Europa ocidental e mediterrânica (à luz das informações de 

um cruzado e de algumas outras fontes coevas”, in A Cidade de Silves num Itinerário 

Naval do Século XII por um Cruzado Anónimo, Lisboa, Edições Távola Redonda 

/Centro de Estudos de História do Livro e da Edição, 1999, pp. 7-152. 

 

127- “Charles Boxer: percurso universitário e académico”, seguido de 

Bibliografia, RPHL, 4, pp. 11-16; 

 

128- “The missions of portuguese typography in the south of China in 16
th

 and 

17
th

 centuries”, RPHL, 4, pp. 69-98; 

 

- Reedição nos E.U.A.: “The Missions of Portuguese Typography in the South of 

China in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, in Religion and Culture An 

International Symposium Commemorating the Fouth Centenary of the University 

College of St. Paul, University of San Francisco (Estados Unidos), Ricci Institut for 

Chinese-Western Cultural History / Macau, Instituto Cultural de Macau, 1999, pp. 73-

88. 

 

129- “Impressores em Lisboa activos no século XVII”, RPHL, 4, pp.201-205; 

 

2000 

 

130- “No V centenário da morte de Marsilio Ficino...”, RPHL, 5, pp. 181-186; 

 

131- “Barbara Thornton (in memoriam)”, RPHL, 5, pp. 189-190; 

 

132- “A circulação do livro na Antiguidade peninsular, tema de conferência na 

vila de Óbidos”, RPHL, 5, pp. 193-196; 

 

133- “Impressores em Lisboa activos no século XVIII”, RPHL, 5, pp.199-206; 

 

- Reedição na Alemanha: “Die portugiesischen Missionem in China und der 

portugiesische Beitrag zum Buchwesen im  16. Jahrhundert”, in Macau. Herkunft ist 

Zukunft, (herausgegeben von Roman Malek), Sankt Augustin (Alemanha), China-

Zentrum. Institut Monumenta Serica, pp. 337-350; 

 

134- Diogo Lopes Rebelo, Do Governo da República pelo Rei (De Republica 

Gubernanda per Regem); e Tratado das Produções das Pessoas [Divinas] (Tractatus 

de Productionibus Personarum [in Divinis]), versão em português pelo Dr. Miguel 

Pinto de Meneses com um estudo introdutório de nossa autoria: 

"Diogo Lopes Rebelo, um pré-humanista na sua modernidade, visto à luz da 

edição tipográfica (quatrocentista) parisiense das suas obras", Lisboa, Edições Távola 
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Redonda, 2000, pp. VII-LXV, Lisboa, Edições Távola Redonda, Publicações seriadas 

do CEHLE- IV, edição e estudo;  

 

- André de Resende, Algumas Obras de André de Resende [AOAR], vol. I (1531-

1551). Fac-símile de três edições quinhentistas impressas e de um manuscrito em 1.ª 

edição do humanista eborense, com estudo e enquadramento cultural da nossa autoria: 

"André de Resende (c. 1500-1573, o homem e a obra: um contributo para a 

sistematização dos seus trabalhos impressos até 1551. No quinto centenário de um 

humanista erasmiano”, Lisboa, Edições Távola Redonda, 2000, pp. V-XCVI, Lisboa, 

Edições Távola Redonda, Publicações seriadas do CEHLE- V, com dois estudos 

complementares nossos; 

 

135- “Da adolescência e primeira formação cultural de André de Resende, à 

gènese do seu pensamento erasmiano em Lovaina”, in AOAR, pp. IX-L. 

 

136- “Das viagens por terras do império de Carlos V (Alemanha, Itália e Castela) 

ao florescimento dos estudos humanísticos [de André de Resende], em Évora, entre 

1533 e 1551”, in AOAR, pp. LI-XCVI. 

 

137- “A tipografia lisboeta no último quartel do século XVI”, RPHL, 6, pp. 29-62; 

 

138- “O livreiro Luís Alves e a apreensão de livros: uma exposição de ‘autos’ em 

Campo de Ourique, Lisboa”, RPHL, 6, pp. 139-142; 

 

139- “Leitura e edições de Platão: alguns aspectos cronológicos em torno da obra 

do filósofo ateniense: memória bibliográfica (quase esquecida) de uma missão de estudo 

de 1989 a Itália. Em homenagem ao Prof. Doutor Pe. António Freire, S.J.”, RPHL, 6, 

pp. 143-174; 

 

2001 

 

- “Reflexos da acção da oficina de António Ribeiro numa edição das Filipinas de 

fins do século XVIII”, in RPHL, nº. 7 (2000), Lisboa, 2001, pp. 181-184. 

 

[Como editor científico parar uma colecção do CNRS]: Piedade Popular em 

Portugal, Tomo I Noroeste (Direcção da obra, Zília Osório de Castro e Paule Lerou; 

Direcção do tomo, Rui Afonso da Costa e Paule Lerou), col. La Piété Populaire / 

CNRS, cooedição, Lisboa, Edições Távola Redonda / Paris, Letouzey & Ané, 1998, 

450, (14) pp. 

 

140- “Humanismo (e História da Imprensa) em Portugal, tema de duas edições do 

Prof. Costa Ramalho”, RPHL, 8, pp. 191-197; 

 

141- “Edição com Obras de André de Resende apresentada na cidade de Évora”, 

RPHL, 8, pp. 199-200; 

 

142- “Erasmo e os Índices Inquisitoriais portugueses no século XVI” (estudo de 

1987, até então inédito), Estudos em homenagem a João Francisco Marques, Porto, 

Faculdade de Letras, vol. II, pp. 129-146; 
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143 - “Frei Vicente de Santo António, OSA, uma nova edição das suas cartas”, in 

revista Archivo Agustiniano, nº. 203, pp. 343-358; 

 

144- “A reabilitação da zona histórica de Óbidos (21 anos de prática, actualidade 

e perspectivas futuras)”, (em colaboração com Calos Sousa Rodrigues), in VII Encontro 

Nacional de Municípios com Centro Histórico. Reabilitação das Zonas Históricas, 25 

anos de práticas. Um olhar crítico, a actualidade, as perspectivas futuras, Lisboa (28-

30 de Março de 2001), Câmara Municipal de Lisboa, Pelouro da Reabilitação Urbana,  

17 pp.; 

 

145- Uma edição de Batávia em português no último quartel do século XVII: 

Differença da Christandade (1684), em versão do P. João Ferreira de Almeida, Lisboa, 

Edições Távola Redonda, Publicações seriadas do CEHLE- VII, edição e estudo;  

  

146- Obras de Damião de Góis. Vol. I (1532-1538). Trabalhos de tradução e 

comentário.Fac-símile de cada edição princeps deste período. Leitura diplomática e 

versão portuguesa por Miguel Pinto de Meneses. Lisboa, Edições Távola Redonda, 

Publicações seriadas do CEHLE- VIII, edição, introdução e estudo; 

 

147- Frei Vicente de Santo António, O.S.A. Cartas do Japão. Edição em fac-

símile da obra publicada pelo Cónego José-Cabrita (Faro, 1963), estudo introdutório de 

nossa autoria: 

“Beato Vicente se Santo António, O.S.A., homem de cultura, religioso e mártir 

em terras do Japão. Alguns dados para a compreensão e circulação (editorial) da sua 

obra na Ásia Extrema e na Europa dos séculos XVII e XVIII”, Lisboa, Edições Távola 

Redonda/Câmara Municipal de Albufeira, 2001, pp. VII - 68.Lisboa, Edições Távola 

Redonda, Publicações seriadas do CEHLE- VI, edição e estudo;  

 

2002 

 

Uma edição de Batávia em português no último quartel do século XVII: 

Differença da Christandade (1684), em versão do P. João Ferreira de Almeida, Lisboa, 

Edições Távola Redonda (em colaboração com a Fundação C. Gulbenkian e a Câmara 

Municipal de Mangualde), com um estudo introdutório de nossa autoria: 

148- “O P. João Ferreira de Almeida (1628-1691), o homem, a fé e o livro: 

contributo para o estudo da fortuna editorial da sua obra tipográfica no Extremo Oriente 

nos séculos XVII e XVIII. Ensaio sobre a (in)tolerância”, 2002, pp. VII-CXXIX. 

 

149- “Lettre parisienne à Henri-Jean Martin, sur l’ars typographica, (à propos de 

trois livres et d’un imprimé volant), in RPHL, nº. 9, (2001), Lisboa, 2002, pp. 5-13. 

 

150- “O impressor Stephano Stephano Nicolini da Sabio, o relacionamento em 

Veneza com o humanista europeu Damião de Gois e a versão portuguesa do De 

Senectute (seguido da edição em fac-símile e leitura semi-diplomática da edição 

veneziana em línguam portuguesa de 1538), RPHL, 9, pp. 137-169; 

 

151- “Da chegada dos nórdicos às Américas: a viagem de Leif Erikson (e as 

interpretações de Régis Boyer, John Haywood e Patrick Flumet)”, RPHL, 10, pp. XII-

XVI;  
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152- “A árvore, a esperança ou a vida, ou sobre o De Platano, de João Rodrigues 

de Sá de Meneses, de 1527”,  RPHL, 10, pp. 1-22; 

 

Obras de Damião de Góis Vol. I (1532-1538) [ODG]. Trabalhos de tradução e 

comentário. Fac-símile de cada edição princeps deste período. Leitura diplomática e 

versão portuguesa por Miguel Pinto de Meneses. Edição, introdução e notas de Manuel 

Cadafaz de Matos. Apresentação de Amadeu Torres. Lisboa, Centro de Estudos de 

História do Livro e da Edição – CEHLE, VIII (com o apoio da Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia, do Ministério da Ciência e do Ensino Superior): 

 

153- “Damião de Góis, a sua produção bibliográfica entre 1532 e 15387 e a 

dimensão europeia da sua obra”, in ODG Vol. I, pp. XII-XXII. 

 

154- “Legatio Magni Indorum... Anotações”, in ODG Vol. I, pp. 109-119. 

 

155- “De Senectute... Anotações”,  in ODG Vol. I, pp. 123-125, 210 e 317-331. 

 

156- “Liber Ecclesiastes... Anotações”, in ODG Vol. I,  pp. 333, 335-336, 401 e 

479-501. 

 

157- “(...) Em torno a história da leitura da edição witemberguiana do  

Ecclesiastes (de 1532) de Lutero, por Damião de Góis e Simão Rodrigues na cidade de 

Pádua”, in ODG Vol. I, pp. 502-504. 

 

158-  “Damião de Góis e o seu trabalho filológico entre os anos de 1532 e 1539 a 

partir de documentos traduzidos da língua ‘caldaica’ (que desconhecia). Damião de 

Góis e as línguas orientais. Algumas dúvidas e acertos.- I”,  seguido de (após descoberta 

de T. Earle) de fac-simile e de leitura semi-diplomática do texto da 1ª. edição 

portuguesa, de 1538 “Obras latinas de Damião de Góis”, Ecclesiastes de Salamam, 

con alguas annotações neçessarias”, RPHL, 10, pp. 109-140; 

 

2003 

 

159- “O IADE e a porta de Filareto, [de Antonius... ou da virtude]. Nos 10 anos do 

desaparecimento de António Quadros. In memoriam” in revista Idade da Imagem, 

Revista de Arte, Ciência e Cultura, nº 8, Lisboa, Instituto de Artes Visuais, Design e 

Marketing, 2003, pp. 33-37. 

 

160- “À memória do Pe. Mário Martins” (1908-1990), RPHL, 11, pp. V-XIX. 

 

161- “Uma edição quinhentista desconhecida: A muyto deuota oraçã da 

Empardeada [sic]. Em linguagem portuguesa (seguido de fac-simile da edição 

quinhentista e da respectiva leitura diplomática), RPHL, 11, pp. 1-55; 

 

162- “Damião de Góis e as línguas orientais. Algumas dúvidas e acertos”, in 

Congresso Internacional Damião de Góis na Europa do Renascimento, Braga, 

Universidade Católica Portuguesa, Publicações da Faculdade de Filosofia, pp. 817-842; 

 

163- “Da História da Língua à História dos Prelos, na Índia Lusófona do Século 

XVI (no IV centenário da morte do Pe. Henrique Henriques, S.J.)”, in Em Louvor da 
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Linguagem. Homenagem a Maria Leonor Carvalhão Buescu, da F.C.S. e H. da UNL, 

Lisboa, Edições Colibri, pp. 271-282;      

 

2004 

 

164- “No cinquentenário de uma iniciativa bibliográfica: a colecção de ‘Textos e 

Estudos Cardeal Cisneros’ (o testemunho de um historiador do livro e da edição)”, in 

Cadmo. Revista do Instituto Oriental, Universidade de Lisboa, nº. 14, Lisboa, 

Faculdade de Letras, pp. 147-174. 

 

165- «Père Claude Larre (1919-2001), jésuite et sinologue et l’attachement à la 

culture de son temps» (incluindo «Bibliographie» do sinólogo), RPHL, 12-13-14,pp. 5-

13 ; 

  

166- «Frère Dom Alexandre de Gouveia et Dom Caetano Pires Pereira: les voies 

de la religion et de la culture dans un diocèse de Pekin en mutation», RPHL, 12-13-14 

pp. 55-90; 

 

167- “História da Imprensa e da circulação das ideias religiosas na China entre os 

anos de 1892 e 1938: a imprensa do Orfanato de T’ou-Sè-We, em Zi-Ka-Wei, Xangai e 

a colecção Variétés Sinologiques na sua 1ª. fase”, RPHL, 12-13-14, pp. 163-222;

  

 

168- “Um estudo de síntese sobre a Imprensa cristã na China, para o projecto 

Dicionário de História de Macau”(ver adiante, 2011), RPHL, 12-13-14, pp. 225-237; 

 

169- “António Pereira de Figueiredo e a autoria de A Arte da Grammatica da 

Lingua Portugueza de Reis Lobato” (em colabº. com Carlos Gueifão), RPHL, 12-13-14, 

pp. 309-321; 

 

170- “Charles Boxer, historiador do livro do Padroado Português do Oriente, no 

centenário do seu nascimento” (ilha de Wight 8 de Março de 1904), RPHL, 12-13-14, 

pp. 323-325;  

 

171- “No 2º. centenário da morte do teólogo e bibliógrafo Pe. Tomás José de 

Aquino (Coimbra, 13 de Fevereiro de 1804)”, RPHL, 12-13-14, pp. 326-328; 

 

172- “Pe. Matteo Ricci, S.J., cultor da tipografia e da xilografia ao serviço do 

conhecimento científico na China: entre a Cartografia e as Matemáticas euclidianas” 

(trabalho preparado para o Encontro História das Ciências Matemáticas – Portugal e o 

Oriente, Fundação Oriente, Arrábida, Novembro de 1995), in revista Silva, Estudios de 

Humanismo y Tradición Clásica, Léon, Universidade de Léon, vol. 3, pp. 37-72; 

 

173- “A imprensa ao serviço do Padroado Português do Oriente na China dos 

séculos XVII e XVIII: nos 350 anos do nascimento do imperador Kangxi (1654-1722)” 

– In memoriam Pe. Manuel Teixeira, Coimbra, Bibl, da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, 2, nova série, sobre o tema Oriente-Ocidente, Coimbra, pp. 

155-187; 

 



Manuel Cadafaz de Matos  Curriculum Vitae 

 63 

- Reedição em França: Em versão francesa: «L’imprimerie au service de la 

Mission portugaise d'Orient dans la Chine des XVII
e
 et XVIII

e
 siècles: 350 ans après la 

naissance de l'empereur Kangshi (1654-1722) - In memoriam Père Manuel Teixeira», 

comunicação apresentada ao Colloque International de Sinologie, Paris (Setembro) ; 

 

174- “Alguns caminhos, problemas e acertos da pátria da língua à pátria da 

tipografia portuguesa no Industão cristianizado dos sécs. XVII e XVIII”, in Homo 

Viator – Estudos em Homenagem a Fernando Cristóvão, da F.L. da U.L., Lisboa, 

Edições Colibri, pp. 357-380; 

 

175- Os emparedados em Portugal na Idade Média e nos começos da Idade 

Moderna. Semiótica, linguagens de reclusão e níveis de interioridade. Seguido da 

edição do século XVI A muyto deuota oração da Empardeada. Em linguagem portugues. 

Fac-símile do exemplar de Barcarrota e leitura diplomática. Lisboa, Edições Távola 

Redonda, Publicações seriadas do CEHLE- X, edição, introdução e estudo;  

 

 176- História da Imprensa e da circulação das ideias religiosas na China entre 

os anos de 1892 e 1938: a imprensa do Orfanato de T’ou-Sè-We,  em Zi-ka-Wei, 

Xangai e a colecção Várietés Sinologiques na sua 1ª. fase (com 4 anexos documentais  

e um Apêdice). Seguido de um estudo de síntese sobre a Imprensa cristã na China. 

Lisboa, Edições Távola Redonda, Publicações seriadas do CEHLE- XI, edição, 

introdução e estudo;  

  

2005 

 

177- “Três apontamentos apenas ao Prof. Eugénio Garin, com o coração em 

Florença”, in Revista Portuguesa de História do Livro, nº. 15, Lisboa, Centro de 

Estudos de História do Livro e da Edição – CEHLE, pp. 5-9. 

 

178- [editor] “Louis Pfister, S.J. (1803-1891), conjunto de 162 notícias 

biográficas e bibliográficas de jesuítas portugueses na antiga Missão da China entre os 

séculos XVI e XVIII”, in Revista Portuguesa de História do Livro, nº. 15, Lisboa, 

Centro de Estudos de História do Livro e da Edição – CEHLE, pp. 205-223. 

 

179- “Semiótica, corpo e representação protésica num corpus de Design Gráfico 

no horizonte da História da Edição europeia (contº.)”, RPHL, 15, em numeração 

autónoma, pp. I-XVI; 

 

180- Um modo de celebrar Eugénio Garin (1907-2004), ou os três campanários 

transalpinos da Fama”, RPHL, 16, pp. RPHL, 16, pp. V-XVI; 

 

181- “Unidade e diversidade das edições em códice, de e sobre Petrarca, entre os 

séculos XIV e XVI. I – Petrarca e o amor (1319-1348): o amor diferido”,  RPHL, 16, 

pp. 5-39; 

 

182- “No centenário do nascimento do filósofo Jen-Paul Sartre”, RPHL, 16, pp. 

227-238; 
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183- “Semiótica, corpo e representação protésica num corpus de Design Gráfico 

no horizonte da História da Edição europeia (contº.)”, em numeração autónoma, RPHL, 

16, pp. XVII-XXXI; 

 

184- “A língua ao serviço do Padroado Português na China: As línguas 

portuguesa e castelhana numa estratégia de aproximação de dois povos e duas culturas 

(1583-1703)”, in Actas do Colóquio em Homenagem ao Prof. Catedrático Doutor 

Amadeu Torres, (Universidade Católica Portuguesa, Braga), (Abril), vol. II, pp. 499-

518. 

 

185- “Unidade e diversidade da edições impressas, de e sobre Petrarca, entre os 

séculos XV e XVI. I- As edições de Veneza nas três últimas décadas  do século XV 

(Para a História da Edição petrarquiana na Itália do Renascimento)”, in Leonardo. 

Petrarca 700 anos (coordenação de Rita Marnoto), Coimbra, Instituto de Estudos 

Italianos, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,  pp. 131-185; 

 

186- A Apologia do Latim. In Honorem Dr. Miguel Pinto de Meneses: 

estudo de nossa autoria, “Unidade e diversidade das edições impressas, de e sobre 

Aristóteles, entre os séculos XV e XVI: I - As edições italianas de Aristóteles nas três 

últimas décadas do século XV (para a história da edição aristotélica na Itália do 

Renascimento)”, Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e da Edição – CEHLE. 

Lisboa, Edições Távola Redonda, Publicações seriadas do CEHLE- XII, pp. 251-282; 

  

 

2006 

 

187- “O Pe. António Pereira de Figueiredo e o terramoto de 1755 no contexto da 

História do Livro e da Edição” (em colaboração com Carlos Gueifão), RPHL, 17, pp. 

11-26; 

 

188- “Breves notas acerca do Comentario sobre o Terremoto e Incêndio de 

Lisboa” (seguido fac-símile de Commentario Latino e Portugez sobre Terremoto”), 

RPHL, 17, pp. 27-34; 

  

189- “Análise sumária do Diário dos sucessos de Lisboa desde o Terremoto até o 

extermínio dos Jezuitas (1755-1761)” (seguido do fac-símile de Diário dos sucessos de 

Lisboa, desde o Terremoto até o extermínio dos Jezuitas (Lisboa, 1766),  RPHL, 17, pp. 

103-120; 

 

190- “O Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto... e o sacrifício simbólico do 

Pe. Gabriel Malagrida”, seguido de fac-símile de Juízo da Verdadeira Causa... (Lisboa, 

1756), RPHL, 17, pp. 193-229; 

 

191- “Semiótica, corpo e representação protésica num corpus de Design Gráfico 

no horizonte da História da Edição europeia (contº.), RPHL, 17, com numeração 

utónoma, pp. XXXV-L; 

 

 

192- “Alguns traços comuns no itinerário cristão de Erasmo de Roterdão e no de 

Frei Luís de Granada” (seguido de texto quinhentista Oração do Senhor, repartida em 
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sete partes, acomodadas aos sete dias, por Desidério Erasmo, de Roterdão”, RPHL, 18, 

pp. 119-142; 

 

193- “Dois documentos luso-industânicos seiscentistas sobre a canonização do  

Pe. Francisco Xavier, S.J.,  Traça da Pompa Triunfal...(Velha Goa, 1624).- Fac-símile e 

leitura diplomática;  A Pompa triunfal..., segundo a Carta Ânua, redigida pelo Pe. 

Sebastião Barreto, S.J., RPHL, 18, pp. 261-276; 

 

194- “Sóror Maria da Encarnação e o culto a S. Francisco Xavier na vila beirã de 

Moimenta da Beira no século XVII, uma obra quase desconhecida” (seguido de fac-

símile e leitura diplomática Relacion de un Prodigioso Milagro, que el Apostol de 

Oriente San Francisco Xavier, hizo con una Religiosa de el Convento... de la villa de 

Muymenta, Coimbra,1637), RPHL, 18, pp. 343-364; 

 

195- “Semiótica, corpo e representação protésica num corpus de Design  Gráfico 

e no horizonte da História da Edição europeia (continº.)”, RPHL, 18, em numeração 

autónoma, pp. LI-LXV; 

 

196- “Para a historiografia de S. João de Deus (novas achegas)” (ao Doutor 

António Alberto Banha de Andrade),  in Almansor. Revista de Cultura, 2ª. Série, nº. 5, 

pp. 137-167; 

 

Obras de Damião de Góis [ODG], vol. II (1539-1540).  O fascínio do Oriente e a 

aproximação à Europa do Norte. Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e da 

Edição e Edições Távola Redonda: 

 

197- “Damião de Góis e a sua mundivivência plural: entre o fascínio do Oriente e 

a apróximação à Europa do Norte” in introdução e notas de Manuel Cadafaz de Matos. 

ODG vol II, pp. IX-XXXIV; 

 

198- “A edição de  Diensis nobilissimae Carmaniae seu Cambaiae urbis 

oppugnatio”,  ODG vol II,  pp. 17-26; 

 

199- “Em torno da pequena obra de Damião de Góis, De Rebus et Imperio 

Lusitanorum ad Paulum Jovium disceptatiuncula (1539): algumas questões colaterais e 

outras a considerar”, ODG vol II,  pp. 149-154; 

 

200- “Sobre a edição da obra, e inclusão da Escôndia, Fides, Religio, Moresque 

Aethiopum”, ODG vol II,  pp. 157-158; 

 

201- “Das relações quinhentistas entre Ioannes e Olavus Magnus, na sua fase 

italiana e Damião de Góis, após a sua permanência em Pádua (em Vicenza e em 

eventuais deslocações a Veneza”, ODG vol II, pp. 419-435; 

 

202- “A Oratio de 1514 de Camillo Porzio ao Papa Leão X, na sequência da 

leitura da epístola de D. Manuel, a esse Sumo Pontífice, de 6 de Junho do ano anterior, 

sobre a tomada de Malaca...”, ODG vol II, pp. 507-518; 
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203- “Para uma leitura objectiva da versão portuguesa da Pratio de Camillo Porzio 

por Brás de Albuquerque (as perspectivbas críticas de Eugénio do Canto e Luís de 

Matos)”, ODG vol II,  pp. 565-566;  

 

 

204- O Pe. António Pereira de Figueiredo (Mação, 1725-Lisboa, 1797) e alguns 

dos seus contributos à História da Edição em Portugal, na evocação do terramoto do 

1º. de Novembro de 1755. Lisboa, Edições Távola Redonda, Publicações seriadas do 

CEHLE- XIII, edição, introdução e estudo;  

 

205- O Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto... o sacrifício simbólico do Pe. 

Gabriel Malagrida, seguido do fac-símile da edição princeps desta obra (Lisboa, oficina 

de Manuel Soares, 1756)  e outros documentos sobre a circulação da obra e punição 

deste jesuíta. Lisboa, Edições Távola Redonda Publicações seriadas do CEHLE- XIV, 

edição, introdução e estudo;  

 

206- O culto a S. Francisco Xavier em Portugal e em terras do império no século 

XVII. Lisboa, Edições Távola Redonda, Publicações seriadas do CEHLE- XV, edição, 

introdução e estudo; 

 

- Reedição: “Das Relações Quinhentistas entre Ioannes e Olavus Magnos e 

Damião de Góis”, EIP, 1, pp. 141-168  

 

2007 

 

207- «Jacques Le Goff comme historien et institution symbolique… ou un 

hommage au 50e. anniversaire de Ls Intelectuels au Moyen Âge» (antecedido de 

exaustiva bibliografia do medievista), RPHL, 19, pp. 59-70; 

 

208- «La collection bibliographique ‘Histoire des Bibliothèques Médiévales’ de 

l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, au CNRS», RPHL, 19, pp. 94-98;  

 

209- “O 1º. Visconde de Castelo Novo (1853-1921), elementos para a história da 

sua vida, da sua genealogia e da sua biblioteca”, RPHL, 19, pp. 227-282; 

  

210- “Nos caminhos de Estagira: algumas repercussões de Aristóteles no 

pensamento de Fernando Gil (três brees notas)”,  RPHL, 19, pp. 329-351; 

 

- Reedição, ver 1988: “René Thom: A preferência de Aristóteles a Kant: um 

diálogo com René Thom (Um diálogo pessoal com o matemático, Lisboa, 1987)”, 

RPHL, 19, 353-375; 

 

- Reedição, ver 1988 “Jean Petitot: da Filosofia Transcendental da constituição 

das objectividades, à problemática aristotélica da estruturação qualitativa do mundo 

sensível (Um diálogo pessoal com o matemático, Lisboa, 1987)”, RPHL, 19, pp. 377-

401; 

 

211- “Um diálogo com Louis de Broglie , ‘prínicipe’ e erudito que abriu novos 

caminhos à Mecânica ondulatória (Um diálogo pessoal com o físico, Paris, 1987)”, 

RPHL, 19, pp. 403-410; 
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212- “Semiótica, corpo e representação protésica num corpus de Design  Gráfico 

e no horizonte da História da Edição europeia (continº.)”, RPHL, 19, em numeração 

autónoma, pp. LXVI-LXXX; 

 

213- “Um diálogo com o medievalista polaco Bronislaw Geremek (Varsóvia, 

Setembro de 1989): Principiou em 1956 a minha ligação com a escola dos Annales, 

sendo estreita a minha ligação com Braudel e e Jacques Le Goff”, RPHL, 20, pp. 23-31;  

 

214- “Na cegueira e no ver: o 5º. centenário da edição princeps dos Epigrammata 

(1507) por Erasmo, no período de transição da Idade Média para o Renascimento 

(Froben, 1518)”, seguindo-se um fac-simile parcial de Epigrammata, da referida edição 

de 1518,  RPHL, 20, pp. 97-143; 

 

215- “Henri-Jean Martin (1924-2007): L’Histoire du Livre a perdu l’un de ses 

ouvriers”, RPHL, 20, 321-324; 

 

216- “Semiótica, corpo e representação protésica num corpus de Design  Gráfico 

e no horizonte da História da Edição europeia (continº.)”, RPHL, 20, com numeração 

autónoma, pp. LXXXI-XCVIII; 

 

217- “Publicações cristãs na China no século XVII. Uma edição da Relatio 

Sepulturae ... S. Francico Xaverio erectae, Pequim de c. 1700”, in revista Silva, 

Estudios de Humanismo y Tradición Clásica, Léon, Univeridade de Léon, vol. 6, pp. 

59-90;  

 

218- “O Visitador das Índias Orientais, Pe. Alexandre Valignano, 1539-1606 e as 

práticas de implemento da acção tipográfica missionária (no IV centenário do 

desaparecimento deste jesuíta), in Revista EIP, Lisboa / Coimbra, vol. 2, pp. 185-228. 

 

219- (edição em França) “L’ imprimerie médicale chinoise et la circulation du 

livre européen de Médicine em Chine entre le XVIe. et le XVIIIe. siècles, in XIe. 

Colloque International de Sinologie, Paris, Centre de Sèvres / Université des Jésuites; 

 

220- “Dois aspectos sobre um novo códice seiscentista de Flávio Josefo: as 

afinidades de  Noé e do Utanapishtim mesopotâmico e alguns testemunhos das 

Antiguidades Judaicas na História do Livro medieval europeu”, Cad, Centro de História 

da Universidade de Lisboa, nº. 17, pp. 245-260; 

 

221- “Inquisição, judaísmo e censura ao livro em terras do Industão lusófono do 

século XVI”, in Inquisição Portuguesa, Tempo, Razão e Circunstância (Actas de 

Colóquio, Reitoria da Universidade de Lisboa), Lisboa – São Paulo, Prefácio, pp. 233-

255; 

  

222- “Sóror Maria da Encarnação e o culto a S. Francisco Xavier na vila beirã de 

Moimenta da Beira no século XVII (uma obra quase desconhecida)”, in revista Beira 

Alta (por ocasião da morte do seu director, Dr. Alexandre Alves), vol. LXVI, Fascículos 

3 e 4 (3º. e 4º. trimestres), pp. 337-364; 
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- Reedição: “O 1º. Visconde de Castelo Novo (1853-1921), elementos para a 

história da sua vida, da sua genealogia e da sua biblioteca”, in Estudos de Castelo 

Branco, Revista de Cultura, Nova Série, nº. 6 (Julho), pp. 5-42; 

 

223- “Para a História do Livro, da Edição e da Censura no século XX: a 

perspectiva de Aquilino  como investigador e na correlação com os estudos clássicos e 

humanísticos (in memoriam D. Jerónima Dantas Machado, segunda esposa do 

escritor)”, in revista Letras Aquilinianas. Órgão oficial da Confraria Aquiliniana, nº. 1, 

Viseu, pp. 161-187; 

 

224- “Aquilino Ribeiro como bibliógrafo e algumas das edições da sua colecção. 

I- Do período incunabular à tipografia peninsular quinhentista – breves notas”, in revista 

Letras Aquilinianas. Órgão oficial da Confraria Aquiliniana, nº. 2, Viseu, pp. 51-64; 

 

- Reedição: “A edição rara dos prelos jesuíticos de Goa, de 1624, Traça da 

Pompa Triunfal […] [n]a canonização […] de S. Francisco Xavier”, in Prelo, Lisboa, 

nº. 5, 3ª. Série, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, pp. 24-31. 

 

2008 

 

225- “Jean-Pierre Vernant, ou da natureza da vida cultural e da conciliação dos 

mundos antigo e moderno” (bilingue, francês e português), RPHL, 21, pp. 5-13; 

 

226- “Jean-Pierre Vernant (1914-2007), a acção exemplar de um clássico e o seu 

contributo à perenidade dos helénicos (seguindo-se in pp. 33-40 um sua “Bibliographie 

sommaire”), RPHL, 22, pp. 5-20; 

 

227- “O erudito Isaac Casaubon e Genève numa perspectiva de leitor, comentador 

e editor da Vida de Aristóteles”  (seguindo-se o fac-simile da edição bilingue de 1594 

desse capítulo da obra, em grego e latim), RPHL, 21, pp. 77-88; 

 

228- “Os estudos aristotélicos (e averroistas) em Veneza e Pádua ao longo do 

século XVI, in Revista Alpha, Patos de Minas, Brasil, Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras, Ano 9, nº. 9, pp. 192-211;   

 

229- “A edição rara dos prelos jesuíticos de Goa, de 1624, Traça da Pompa 

Triunfal... na Canonização ... de S. Francisco Xavier (hermenûtica bíblica e 

mundivivência)”, in Misión y aventura. San Francisco Javier, sol en Oriente, (Ignacio 

Arellano e Delio Mendonça, editores), Madrid, Iberoamericana – Vervuert,  pp. 59-136; 

 

230- “A Estúdios Côr e o seu contributo cultural para a História da Edição em 

Portugal ao longo de mais de três décadas”, in gfm.grafema, Estudos do Livro, 

Imprensa e Design de Comunicação, revista, nº. 2, Castelo Branco, pp. 99-107; 

 

- Algumas Obras de André de Resende [AOAR], vol. II (1529-1551). In honorem 

Dr. Miguel Piunto de Meneses – II, Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e da 

Edição e Edições Távola Redonda, 2008: 

 

231- “André de Resende, eborense e a sua produção humanística numa dimensão 

europeia, entre 1529 e 1551”, AOAR: pp. 7-14; 
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232 - “A produção autoral de André de Resende vista através da bibliografia 

seiscentista estabelecida por Francisco Leitão Ferreira (e numa análise comparativa com 

a de Diogo Mendes de Vasconcelos, de 1593-1594 e a de Diogo Barbosa Machado, de 

1741)”, AOAR: pp. 19-41; 

 

233- “Alguns acertos sobre a letra caligráfica do humanista André de Resende 

(em 1534)”, AOAR: pp. 303-306;  

 

234- “Um poema latino de André de Resende a Julião de Alba (c. 1535)”, AOAR: 

pp. 317-323; 

 

235- “Outros quatro poemas latinos de André de Resende a D. Julião de Alva 

[Alba] / Rodrigo Sanches, a Rodrigo Sanches e a Baltasar de Teive (c. 1535-1540)”, 

AOAR: pp. 

327-335; 

 

236- “Um texto perdido de André de Resende por ocasião de inauguração do 

aqueduto na cidade de Évora, no ano de 1537”, AOAR: pp. 359-362; 

 

237- “Um poema latino de André de Resende à Senhora de Guadalupe (c. 1540), 

AOAR: pp. 

363-383; 

 

238- “S. Vicente numa perspectiva hagiográfica comparada referente ao período 

de 1545-1551: uma análise sumária à obra de André de Resende, Vicente, Levita e 

Martyr, (Lisboa, oficina de Luís Rodrigues, 1545)”, AOAR: pp. 387-396; 

 

239- “Alguns santos que viveram na cidade de Évora e na sua região (ou a ela se 

encontram ligados) e cuja acção foi conhecida pelo humanista André de Resende. O 

testemunho de Frei Luís dos Anjos”, AOAR: pp. 397-406; 

 

240- “Para uma História da Leitura em André de Resende em 1545 e para uma 

consciencialização da sua própria genealogia: a sua evocação da Justas Reais de Évora 

de Novembro de 1490 (no discurso heráldico de Garcia de Resende)”, AOAR: pp. 525-

574; 

 

241- “Uma carta de André de Resende dirigida em 1547 a D. João de Castro e o 

trabalho tipográfico na oficina lisboeta de Luís Rodrigues”, AOAR: pp. 601-613; 

 

242- “André de Resende como censor (1549), uma faceta pouco conhecida do 

humanista”, AOAR: pp.  615-623; 

 

243- “André de Resende em Coimbra: do carácter intrínseco e extrínseco da sua 

permanência (e da sua oratio), no Colégio das Artes em Junho de 1551, a algumas 

reflexões sobre a sua retórica aristotélica”, André de Resende e a correspondência com 

João Vaseu”, AOAR: pp.  663-685; 

 

244- “Nikos Kazantzakis (1883-1957), uma evocação do escritor helénico no 

cinquentenário do seu nascimento”, RPHL, 21, pp. 271-290; 
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245- “António Manso Pinheiro (1942-2007): a memória de um editor respeitado e 

afável e a vertente da sua inspiração humanística”, RPHL, 21, pp. 313-321; 

 

246- “Duas artes a par em Portugal, na 1ª. metade do século XVI, a da Imprensa e 

a da Ourivesaria em dois momentos específicos da sua actividade (análise comparativa 

e edição)”, RPHL, 21, pp. 337-350 (seguindo-se, in pp. 353-356, o “Regimento dos 

Ourives de Lisboa”, de 1512). 

 

247- “Semiótica, corpo e representação protésica num corpus de Design  Gráfico 

e no horizonte da História da Edição europeia (conclusão)”, RPHL, 21, com paginação 

autóoma, pp. XCIX-CXV. 

   

248- “Do écouter ao lire numa perspective do historiador do livro”, RPHL, 22, pp. 

5-17; 

 

249- « La technique du bonheur d’un amoureux de l’Amerique : caminhos de um 

etnólogo pelas Américas ou alguns passos para o seu perfil (1935-1947) », seguido de 

“Bibliographie sommaire”, RPHL, 22, pp. 25-54; 

 

250- “O Pe. Tomás Pereira na China, anthropos, conhecimento do outro e 

alteridade:  para o estudo da sua acção missionária e diplomática em Pequim e na cidade 

russa de Nerchinsk”, RPHL, 22, pp. 425-510; 

 

251- “A influência do grupo Bourbaki na obra de Claude Lévi-Strauss”, RPHL, 

22, pp. 527-530; 

 

252- “Lévi-Strauss, um oleiro simbólico e um produtor de ciência, de viseira 

atenta, ou uma entrevista de 1998 a Viveiros de Castro, em processo de releitura”, 

seguido de uma entrevista ao antropólogo francês por Viveiros de Castro,  RPHL, 22, 

pp. 531-546; 

 

253- “Evocação de Georges Dumézil (e da sua influência em Lévi-Strauss)”, 

RPHL, 22, pp. 563-575; 

 

254- “Conceber o homem à dimensão do seu mito. Uma conversa em Lisboa em 

1984 do Prof. Edgar Morin com M.C.M.”, RPHL, 22, pp. 577-587; 

 

255- “Para uma perspectiva editorial e do impacto de Edgar Morin em Portugal”, 

RPHL, 22, pp. 589-611; 

 

256- “Josué de Castro em tempo de centenário. Da Antropologia à Geografia e à 

Geopolítica, um caso humanístico de sucesso”,  RPHL, 22, pp. 653-662; 

 

 - Reedição: "O culto Português a Sant’Iago de Compostela ao longo da Idade Média 

— Peregrinações de homenagem e louvor ao túmulo e à cidade do Apóstolo entre o séc. 

XII e o séc. XV", in Iacob, Sahagún / Valladolid, , Centro Estudios Camiño Santiago, 

vol. 25-26, pp. 469-516; 

 

2009 
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257- “Pe. Serafim Leite, S.J., um investigador multidimensional direccionado para 

a historiografia do Brasil”, RPHL, 23, pp. 7-24; 

 

258- “Alguns aspectos editoriais sobre as navegações de Vespúcio: o verdadeiro e 

o fictício na narrativa histórica”, RPHL, 23, pp. 37-72; 

  

259- “Os padres da Companhia de Jesus, os Catecismos e o contributo para a 

História da Edição nas missões do Brasil entre os séculos XVI-XVIII”, seguido de 

“Anotações dispersas sobre Catecismos brasílicos na História da Companhiade Jesus 

no Brasil (vols. 8 e 9)”, RPHL, 23, pp. 140-180; 

 

260- “Para a História da Edição no Brasil no século XIX e 1ª. década do século 

XX: no centenário da morte do escritor Machado de Assis”, RPHL, 23, pp. 379-396;

  

 

261- “Um contemporâneo de Machado de Assis, o português José F. de Castilho 

(1859-80) num Brasil pós-colonial em transformação”, RPHL, 23, pp. 397-402; 

  

 

262- “O agente editorial António de Sousa-Pinto e o empreendedorismo dos 

Livros do Brasil, numa ponte entre dois mundos com língua comum”, RPHL, 23, pp. 

415-442; 

  

263- “Elemento para a História da expansão da Ordem de S. João de Deus no 

império português”, in Museu São João de Deus. Psiquiatria e História,  Lisboa, 

Editorial Hospitalidade, pp. 136-143; 

 

264- “A escrita na óptica da carnalidade: do livro aberto (o corpo) às respectivas 

inscrições (no corpo como instância de comunicação ao reconhecimento e 

consciencialização das asas”, in Corps et signes. No centenário do nascimento de 

Claude Lévi-Strauss e Maurice Merleau-Ponty, III Colóquio Internacional Filosofia 

das Ciências Humanas (Lisboa, Intituto Franco-Português, 20-22 de Novmbro de 

2008), Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, colº. “Documenta”, 

vol. 5,  pp. 111-155; 

 

- Reedição: “Contributo a um melhor conhecimento da Etnomusicologia das 

Beiras: sete ‘romances trágicos beirões respigados da trição oral in revista Beira Alta 

(em homenagem ao seu director, Dr. Alexandre Alves), vol. LXVIII-LXIX, (1º. e 2º. 

semestres),” (estudo de 1987), in , pp. 225-271;  

 

265- “ A História da Edição em Portugal no século XX: os meandros do poder e 

do contra-poder”, in gfm.grafema, Estudos do Livro, Imprensa e Design de 

Comunicação, revista, nº. 2, Castelo Branco, pp. 21-24; 

 

266- “O filósofo João Duns Escoto (1265-66 / 1308), no VII centenário do seu 

desaparecimento e a sua difusão no período incunabular”,  in Revista Alpha, Patos de 

Minas, Brasil, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Ano 9, nº. 9, pp.92-109; 
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267- Obras Complectas de M.C.M., vol. I – Estudos Helénicos e Neo-Helénicos, 

Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e da Edição e Edições Távola Redonda, 

2009; 

 

268- “Testemunho do antropólogo e escritor Gilberto Freire:  “Fui influenciado 

por antigos escravos (em diálogo... ... em 28 de Outubro de 1983 em Lisboa)”, seguido 

de carta que no dirigiu o escritor em 1984”, RPHL, 23, pp. 443-449; 

 

269- “Alguns passos para um perfil científico de Nicolas Oikonomides como 

helenista”, seguido da sua Bibliograia sumária”, RPHL, 24, pp. 9-14; 

 

270- “Uma aproximação à problemática do labirinto em alguns andamentos 

diacrónicos de inspiração helénica (de Ovídio a Pausânias e de Boccaccio e Agrícola a 

Valkenborch)”, RPHL, 24, pp. 123-168; 

   

271- “Humanismo, filosofia e cultura no Renascimento italiano, de Giovanni 

Argyropulus a Constantino e Janus Lascaris”, RPHL, 24, pp. 169-241; 

 

272- “Cultura e língua grega em Portugal e outras regiões da Península entre os 

séculos XV e XVIII (seis momentos para a compreensão e estudo da sua dinâmica)”, 

RPHL, 24, pp. 243-300; 

 

273- “Encontro em Atenas (em Fevereiro de 1978) com o poeta Yannis Ritsos, 

uma conersa em que se fala da obra do mais conhecido dos poetas da Grécia 

contemporânea”, RPHL, 24, pp. 369-375; 

 

274- “Dois países em contraste, Portugal e a Grécia. O ano de 1948: da situação 

social e da (des) crença ideológica à luta contra regimes adversos – de Joaquim 

Namorado (Portugal) a Angelos Sykelianos (Grécia)”, RPHL, 24, pp. 377-387; 

 

275- “Fernando Lopes Graça, das Canções Gregas às Canções Heróicas”,  RPHL, 

24, pp. 403-409; 

 

276- “O legado ateniense no século XX europeu. Testemunho fenomenológico e 

alguns modelos de interpretação no legado da Lógica helénica: para a História da 

Edição filosófica em Husserl, Merleau-Ponty e Emmanuel Lévinas”: 

 

277- “I- Edmund Husserl (1859-1938), um contributo fundador na História da 

Fenomenologia: nos 150 anos do nascimento do filósofo” (seguido de Índice de 

Husserliana Opera e de “Algumas edições portuguesas”), RPHL, 24, pp. 525-568; 

 

278- “II- Emmanuel Lévinas (1906-1995) ainda em tempo de centenário e os 

conceitos de infinitude, transcendência e justiça: o Talmud em convergência com o 

legado de Atenas” (seguido de Bibliografia, incluindo em língua portuguesa), RPHL, 

24, pp. 569-594; 

 

279- “III- Merleau Ponty (1908-1961), teoria do corpus e natureza; breve 

evocação em tempo de centenário” (seguido de Bibliografia, incluindo em língua 

portuguesa), RPHL, 24, pp. 603-631; 
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2010 

 

280- “Erasmo, os caminhos da pedagogia e a edição: do Enchiridion (1503) à 

Institutio Principis Christiani (1515), ou dois modelos de piedade ante a censura”, 

RPHL, 25, pp. 21-72; 

 

- Reedição: “Erasmo e os índices inquisitoriais portugueses no século XVI”, 

RPHL, 25, pp. 73-88; 

 

281- “Três cavaleiros na tormenta: à luz dos inflamados archotes (em Paris e em 

Genève, ou os tempos da conturbada Reforma). No V centenário dos nascimentos de 

Calvino e de Étienne Dolet (em 1509) e de Miguel de Servet (1511)”, RPHL, 25, pp. 

89-129; 

 

282- “O papel social e a representação estética do cavaleiro em Roma e nas 

provinciais ocidentais do império (entre os séculos I a.C. e IV d.C.) ou o poder, a 

desigualdade social e a fuga para o mito, ideias inspiradoras para Francisco 

d’Hollanda”: “ I – A imagem: o cavalo nos caminhos para o Além”, RPHL, 25, pp. 151-

304; 

 

283- “Um Condestável, enqunto cavaleiro, ao serviço da milícia cristã. Para um 

estudo sistemático da edição princeps da Estória de D. Nuno Álvares Pereira (Lisboa, 

1526)”,  RPHL, 25, pp. 305-400;  

 

284- “A biblioteca de D. Alonso Quijano vista através de algumas obras que 

integrou (Miguel de Cervantes)”, seguido de “Don Quijote, I, 5-6-7, O cavaleiro e a sua 

biblioteca: a narrativa da (sua) desgraça”, RPHL, 25, pp. 401-442; 

 

285- “Um autor renascentista espanhol e a arte equestre, Juan Árias Davila Puerto 

Carrero, contemporâneo de Cervantes”, RPHL, 25, pp. 455-466; 

 

286- “A escrita na óptica da carnalidade: do livro aberto (o corpo) às respectivas 

inscrições (como instância de comunicação) e ao reconhecimento e consciencialização 

das asas”, RPHL, 25, pp. 483-546; 

 

287- “A História da Edição em Portugal no século XX: os meandros do poder e 

do contra-poder”, RPHL, 25, pp. 567-574; 

 

288- “A Estúdios Cor e o seu contributo cultural para a História da Edição em 

Portugal ao longo de mais de três décadas. A participação de José Saranago (1922-

2010)”, RPHL, 25, pp. 575-594; 

 

289- “O Pe. Matteo Rici, S.J., ou a evocação de um cientista e de um teólogo que 

proximou a Europa da China”, RPHL, 26, pp. 7-12; 

 

290- “O Padroado Português do Oriente e a evolução da política missionária na 

China nos séculos XVI e XVII”, RPHL, 26, pp. 13-38; 
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- Reedição: “Pe. Matteo Ricci, S.J., cultor da tipografia e da xilografia ao serviço 

do conhecimento científico na China: entre a cartografia e as matemáticas euclidianas”, 

RPHL, 26, pp. 39-78; 

 

291- “A aprendizagem dos Clássicos chineses e a sua edição-divulgação pelo 

missionário de Maceratta na China”, RPHL, 26, pp. 79-104; 

 

292- “O Pe. Matteo Ricci, S.J. e Cheng Dayue na reimpressão na China de 

gravuras dos irmãos Wierix”,  RPHL, 26, pp. Pp. 105-154; 

 

293- “O Pe. Sabatino de Ursis, jesuita italiano, um companheiro do Pe. Matteo 

Ricci nos trabalhos de evangelização da China”, RPHL, 26, pp. 155-161; 

 

294- “O Pe. Manuel Dias Júnior da Companhia de Jesus e a sua esclarecida acção 

na China depois de 1610: para um estudo da conciliação da Filosofia Antiga, da Ciência 

e da Teologia no Império do Meio”, RPHL, 26, pp. 227-264; 

 

295- “A acção espiritual e cultural do Pe. Giulio Aleni  no século XVII, como 

teólogo, filósofo aristotélico e cientista na China: alguns passos para a compreensão da 

sua obra Cenas da Vida de Jesus, de Aleni e de  numa outra obra similar do Pe. Adam 

Schall von Bell”, seguido de Giulio Aleni, Tianzhu Jiangsheng chuxiang jingjie (Cenas 

da Vida de Jesus), texto e iconografia”, RPHL, 26, pp. 265-295; 

 

296- “Dois padres jesuítas italianos, Alfonso Vagnone e Francesco Sambiasi, na 

difusão do Cristianismo na China seiscentista: a filosofia de Aristóteles ao serviço dos 

valores da fé cristã”, RPHL, 26, pp. 395-424; 

 

297- “A biblioteca aristotélica de Pé-T’ang, em Pequim, alguns dados sistémicos 

para o seu estudo”, RPHL, 26, pp. 425-451; 

 

298- “Marco Polo, o Livro das Maravilhas e alguns passos que suscitam a 

compreensão da sua obra: a História do Livro ao serviço de uma aproximação da 

Europa com a Ásia” (seguido da fixação do texto de Marco Paulo, na sua viagem entre 

Veneza e o Império do Meio), RPHL, 26, pp. 453-493;  

 

- Reedição: “O filósofo João Duns Escoto (1265-66/1308) no VII centenário do 

seu desaparecimento e a sua difusão no período incunaular”, in Itin., Ano LVI, nº. 196, 

pp. 21-44; 

 

299- “O conceito de auto-reclusão criativa no século VI bizantino (como 

manifestação de hortus conclusus) perspectivado nos scripta de João de Scallabis”, in A 

Arte da Culura. Homenagem a Yvette Centeno, da F.C.S. e H. da UNL, Lisboa, Edições 

Colibri, pp. 521-540; 

 

300- “Três momentos para o estudo dos primórdios da imprensa bíblica (judaica e 

cristã) em Portugal: o período de 1487-1495, in Revista Lusófona de Ciência das 

Religiões, Série Monográfica, vol. VI sobre o  tema A Bíblia e as suas Edições em 

Língua Portuguesa. 200º. aniversário da primeira edição bíblica em Português eda 

Sociedade Bíblica – 1809-2009, Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas, em 

colaboração com a Sociedade Bíblica, pp. 141-179; 
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301- Estória do Condestável. Crónica anónima, Lisboa, Germão Galharde, 1526. 

Lisboa, Edições Távola Redonda, Publicações seriadas do CEHLE- XVII, edição, 

introdução e estudo; 

 

302- Obras Complectas de M.C.M., vol. II – Fenomenologia, História, Edição e 

Teoria da Corporeidade, Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e da Edição e 

Edições Távola Redonda, 2010; 

 

303- Obras Complectas de M.C.M., vol. III – Italica Monvmenta Sinica. Dos 

primeiros contactos da Europa com a Ásia Extrema para o estudo da missionação 

italiana. [Estudos Sinológicos - I], Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e da 

Edição e Edições Távola Redonda, 2010; 

 

304- “No centenário da morte de Lev Tolstoi: para a História da Edição dos 

trabalhos do escritor e breves reflexões literárias e filosóficas em torno de um espírito 

livre”, seguido de “Bibliografia activa de um ‘anarquista cristão sem Igreja’”, RPHL, 

26, pp. 653-679; 

 

305- “Duas décadas de actividade do agrupamento francês Discantus ao serviço 

da investigação e difusão da Música medieval europeia”, RPHL, 26, pp. 681-692; 

 

2011 

 

306- “Criatividade e fenómeno na iconografia do livro no Portugal transoceânico 

e na Itália do Renascimento entre os anos de 1480 e 1540”, RPHL, 27, pp. 275-335; 

 

- Reedição: “Ideologia e práticas de representação antonianas na cultura ocidental 

do Renascimento”, RPHL, 27, pp. 337-403; 

 

307- “Leopoldo Battistini, um pré-Rafaelita italiano na dimensão do seu 

classicismo”, RPHL, 27, pp. 405-436; 

 

- “Dois pintores da Idade Moderna,Lelio Orsi e Caravaggio e os seus centenários: 

para a história fenomenológica das suas ideias e escritas simbólicas”: 

 

308- I- Lélio Orsi,  criatividade e reprodução no universo pictórico de um 

seguidor de Correggio e de Michelangelo Michelangelo”, RPHL, 27, pp. 463-512; 

 

309- II- “Michelangelo Caravaggio, novos caminos em torno de um pintor 

maneirista: olhar, ver, e(in)screver e os reflexos do espelho ou a interpretação do corpo 

mortal comum divinizado nas perspectivas histórica e fenomenológica”, RPHL, 27, pp. 

513-606;  

 

- Reedição: “Imprensa de Macau”, in DIATEMA,Dicionário Temático de Macau, 

Universidade de Macau, vol. II, pp. 726-730; 

 

310- “Do IV centenário da edição do tratado De Anima, de 1611, a outros estudos 

(e disputas) sobre Aristóteles, pelo jesuíta castelhano Antonio Rubio”, in Revista Alpha, 
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Patos de Minas, Brasil, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Ano 12, nº. 12, pp. 

184-190; 

 

311- “Alguns dados para o estudo do franciscano Pe. Jerónimo Emiliano de 

Andrade (1789-1847) e da sua acção espiritual, cultural e social nos Açores” (estudo 

redigido na ilha Terceira, nos Açores, m 1989), in revista Arquipélago, História, 2ª. 

série, XIV-XV, pp. 49-66; 

 

312- “Alguns elementos para o estudo da edição dos Opera Omnia , de Pedro 

Nunes, em Basileia, em 1566 (uma evocação tardia do meio milénio do nascimento de 

Elias Vinet, 1509-1587)”, RPHL, 27, pp. 607-613; 

 

313- “Do IV centenário da edição do tratado De Anima, de 1611, a outros estudos 

(e disputas) sobre Aristóteles, pelo jesuíta castelhano Antonio Rubio”, RPHL, 27, pp. 

614-624; 

         

314- “Mikel Dufrenne (1910-1995): evocação no centenário do nascimento”, 

RPHL, 27, pp. 685-689; 

 

315- “Intercâmbio cultural e científico entre a Europa e a China através do livro 

(sécs. XVI-XVIII): homens e livros no cumprimento do ideário da Vita Christi”, RPHL, 

28, pp. 39-50; 

                  

316- “Da tradição das práticas do Rosário na Europa medieval e na Europa 

moderna. Algumas bases para o seu estudo. Contributo para uma análise do Método 

para a Recitação do Rosário, de c. 1624, na China, do missionário Pe. Gaspar Ferreira, 

S.J.”, seguido de fac-símile da obra do Pe. Gaspar Ferreira S.J., Método para a 

Recitação do Rosário, RPHL, 28, pp. 51-90; 

 

317- Dos primórdios da ante-História do Livro na China, dos Mestres, da(s) 

escola(s) do Taoismo e da sua fortuna editorial no ocidente europeu", RPHL, 28, pp. 

128-191; 

    

318- “A natureza, o sentido da unidade, o clássico Tao Te King e o filósofo 

francês Marcel Conche”, RPHL, 28, pp. 193-237;  

   

319- “O filósofo Marcel Conche, o helenismo e a antiga filosofia chinesa: ou a 

persistência num encantamento e numa paixão: do livro da vida ao livro da survie”: “I - 

Os começos da docência no Ensino Superior ao serviço da Universidade de Lille (1963-

1969)”;  “II – A carreira auspiciosa de um filósofo na Universidade de Paris I – 

Sorbonne (1969-1988) e o apego aos clássicos”, RPHL, 28, pp. 239-276; 

     

320- “Bibliografia comentada de Marcel Conche (estabelecimento e notas)”, 

RPHL, 28, pp. 277-301;  

 

321- “A Estética na China Clássica e alguns tratados de Pintura e de 

Caligrafia, desde os primódios até ao século X, na perspectiva de Yolaine 

Escande”,  RPHL, 28, pp. 303-313; 
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322- “Bibliothèque de la Ville de Lyon enriqueceu os seus fundos sinológicos 

com os da colecção da biblioteca des Fontaines (Chantilly, França)”, RPHL, 28, pp. 

315-321; 

 

323- “De algumas dúvidas e acertos sobre a Imprensa no Brasil (e sobre esse 

território) na primeira metade do século XVII”, RPHL, 28, pp. 329-337; 

                  

324- “Ainda no 2º. centenário da introdução da imprensa a cidade de S. Salvador 

da Bahia: uma edição associada ao VIII Conde dos Arcos”,  RPHL, 28, pp. 363-368; 

  

325- “Alguns contributos para a História do Livro e da Edição nos últimos anos 

em meios universitários do Brasil”, RPHL, 28, pp. 369-379; 

     

326- “O corpo de Cristo como fenómeno transfigurado diacronicamente em 

imagem: o sangue derramado. Catarina de Génova (1447-1510), e o Purgatório, na 

História da Edição e na Iconografia (por ocasião do meio milénio sobre a sua morte)”, 

RPHL, 28, pp. 453-475; 

 

327- “A musicalidade e o dramatismo das formas de Cristo na Crucificação em 

algumas pinturas do Arqº. Luís Castro Lobo (1925-1994)”,  RPHL, 28, pp. 477-487; 

  

328- “No 25º aniversário da fundação nos EUA das Anonymous Four e do seu 

empenho na interpretação da Música medieval”,  RPHL, 28, pp. 491-520; 

                            

329- “Na passagem do 4.º centenário da morte do compositor espanhol Tomás L. de 

Victoria (c. 1548-1611): alguns aspectos em torno da História da Edição de algumas das suas 

principais obras”, RPHL, 28, pp. 521-555; 

         

330- “Hans Bethge (1876-1946) e a sinologia germânica (no âmbito dos estudos 

literários) de começos do século XX: no centenário da morte de Gustav Mahler”, RPHL, 

28, pp. 557-562; 

  

331- “Contra e pró Cioran (1911-1995), ou o desancanto pelo mundo. Alguns 

aspectos da sua vivência pela edição no centenário do seu nascimento”, RPHL, 

28,pp. 563-593; 

              

332- “Breve nota sobre um pseudónimo pouco conhecido, o de Maria Manuela 

Serpa, correspondente a Álvaro Cunhal”, RPHL, 28, p. 626; 

 

333- “Fernando de Castro Soromenho (1910-1968), breve evocação no centenário 

do nascimento”, RPHL, 28, pp. 627-634; 

          

334- “No centenário do nascimento do escritor Azinhal Abelho (1911-1979)”, 

RPHL, 28, pp. 635-638; 

 

- Reedição: “Imprensa de Macau”, in Ditema. Dicionário Temático de Macau, 

vol. II, Universdidade de Macau (Novembro), pp. 726-730; 

 

2012 
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335- “Erasmo da sua Modernidade: no V centenário da edição do Elogio da 

Loucura”, RPHL, 29-30, pp. 43-219; 

  

336- “A imprensa judaico-portuguesa em Amesterdão: a acção tipográfica da 

família Ravestein nas Províncias Unidas nos séculos XVI e XVII”,  RPHL, 29-30, pp. 

327-363; 

                   

337- “Gérard Mercator, um contemporâneo de Ortelius  e de Hondius. Dos 

trabalhos de 1569 às Tabulae Geographicae e à concordância de Evangelicae historiae 

quadripartita (1592): a  consagração do artista”, RPHL, 29-30, pp. 367-410; 

 

338- “Os dois corpos femininos em momento de loor: da mulher sacralizada à 

mulher profana (apontamentos para a História da Edição da Música em Portugal, no 

pergaminho e na pedra, na Idade Média entre os séculos XII e XIV)”, RPHL, 29-30, pp. 

471-626; 

 

339- “O calígrafo entre o verdadeiro e o fictício num tempo diacrónico, do Codex 

Calixtinus a uma cópia parcial menos conhecida (da lectio franco-galega original, CF 

14 à portuguesa, Alc. 334, ambas do séc. XII”, in Iacob. Sahagún / Valladolid, , Centro 

Estudios Camiño Santiago, vol. 31-32, pp. 15-48;   

 

- Reedição: “Arruda Furtado correspondente de Darwin”, in Em Torno de Darwin, 

(Olga Pombo e Marco Pina, org.), Lisboa, Fim de Século, colº. “A imagem na Ciência e 

na Arte”, pp. 25-55; 

 

340- “No 2º. centenário da morte do portuense Tomás António Gonzaga. Alguns 

problemas historiográficos suscitados pela sua obra e algumas questões  na área da 

História da Edição”, in CEM, Cultura, Espaço e Memória, Revista do CITCEM – 

Centro e Investigaçõ Transdisciplinar ‘Cultura, Espaço e Memória’, nº. 31, Porto, 

Faculdade de Letras, pp. 179-188; 

 

- Reedição: “2º. centenário da morte do portuense Tomás António Gonzaga. 

Alguns problemas historiográficos suscitados pela sua obra e algumas questões  na área 

da História da Edição”, in Livro, Revista do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição, 

Universidade de São Paulo, Brasil, Ateliê Editorial, nº. 2, pp. 365-375; 

 

341- Obras Complectas de M.C.M.,vol. IV – Fenomenologia, Estética e História 

das Ideias em Pintura: da inteligibilidade da reprodução. 25 anos de estudos de 

História de Arte e de Hermenêutica Estética (1987-2012), Lisboa, Centro de Estudos de 

História do Livro e da Edição e Edições Távola Redonda, 2012; 

 

342- “Gérard Mercator (contemporâneo de Erasmo e de Damião de Góis). O 

período de afirmação (1527-1569)”, in Revista Portuguesa de Humanidades – Estudos 

Literários, Ano 12, Fascº. 2, vol. 16, pp. 201-228;  

 

343- Obras Complectas de M.C.M., vol. V – Estudos Erasmianos (1987-2012). O 

influxo do erasmismo em Portugal no século XVI, Lisboa, Centro de Estudos de 

História do Livro e da Edição e Edições Távola Redonda, 2012;   
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344- “Francis Bacon em diálogo com a tradição num paradigma de ruptura: a 

provocação pelos discursos da ausência (uma reflexão fenomenológica em torno do 

ícone da Crucificação)”,  RPHL, 29-30, pp. 675-719; 

                                                               

 

345- “Paisagens da alma, navalhas de barbear e botas de caminhantes como 

extensões-próteses, ou os encantamentos por uma outra Estética e pelo mundo das 

formas (uma resposta não distanciada a Alexandre Morujão)”, RPHL, 29-30, pp. 721-

742; 

    

 

346- “Para uma compreensão do corpo do ser da pintura diacronicamente áudio-

perceptível em dois momentos: 1994 e 2012: nos planos da Ciência e da Arte ou da Arte 

e da Ciência”, RPHL, 29-30, pp. 743-751; 

               

2013 

 

347- “Nos 500 anos da chegada dos portugueses à China”, RPHL, 31-32, pp. 6-9; 

 

- “Contributo para o estudo da vida e da obra do Pe. Melchior Nunes Barreto, 

S.J.” (in XIII Simpósio de História Marítima nos Mares da China. A Propósito da 

chegada de Jorge Álvares, em 1513, Lisboa, Academia de Marinha, 28-30 de Outubro): 

 

348- “I – Da formação aristocrática e promícias de acção do jesuíta Melchior 

Nunes Barreto: da sua preparação cultural e teológica em Braga, (Porto) e Coimbra”.  

 

349- “II – Alguns aspectos da acção do Pe. Melchior Nunes Barreto, primeiro 

missionário português na China quinhentista”, RPHL, 31-32, pp. 61-123; 

 

350- “A língua ao serviço do Padroado Português do Oriente na China. As línguas 

portuguesa e castelhana numa estratégia de aproxinação de dois povos e duas culturas 

(1583-1703)”, RPHL, 31-32, pp. 161-193; 

                                                                                                            

- Reedição: “O sinólogo coruchense Padre Rodrigo de Figueiredo. Para uma 

História da Leitura em Kaifeng, na China do século XVII”: “Apêndice I: Uma carta 

escrita na China pelo Padre Rodrigo Figueiredo ao Padre António Francisco Cardim”; 

“Apêndice II: Para uma história da leitura de inspiração cristã em Kaifeng, China”, 

RPHL, 31-32, pp. 195-248; 

     

351- “Novos dados sobre a tentativa de neutralização e a supressão dos padres da 

Companhia de Jesus na China (1708-1762): um período de luzes e  sombras” in 

Jornada Comemorativa dos 250 anos da Primeira Expulsão dos Jesuítas de Portugal, 

APH, 16 de Dezembro de 2009, RPHL, 31-32, pp. 249-290; 

                                                          

352- “No VI centenário do nascimento de Santa Catarina de Bolonha. Jardins de 

uma alma penitente em hortus conclusus, ou o espírito franciscano e as incursões pelas 

artes em Ferrara, Bolonha e Florença nos caminhos da fé”, in Itin, LIX, pp. 463-499; 
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353- Obras Complectas de M.C.M., vol. VI – Portugaliae Monumenta Sinica, 

[Estudos Sinológicos - II]. Lisboa, Centro de Estudos de História do Livro e da Edição e 

Edições Távola Redonda, 2013; 

 

354- “O instrumento do saber: o rolo-liber romano como construção de uma ponte  

passado-futuro. Níveis (sincrónicos e diacrónicos) de sobrevivência da escrita e da 

arqueo-história do livro em Roma no séc. I a.C. (a Claude Gavard)”, RPHL, 31-32,pp. 

365-426; 

    

355- “O túmulo de cavaleiro do século XIV, Lourenço Eanes: uma importante 

revelação epigráfica descoberta (em 1985) na Sé Patriarcal de Lisboa”, RPHL, 31-32, 

pp. 427-439; 

 

- Reedição: “Gérard Mercator (contemporâneo de Erasmo e de Damião de Góis): 

o período da afirmação (1527-1569”, RPHL, 31-32, pp. 441-472; 

 

356- “Reflexão semi-breve sobre os acúleos. Carlo Gesualdo de Venosa editor de 

madrigais, o crime amoroso e a luta pelo perdão divino, no IV centenário da sua morte, 

RPHL, 31-32, pp. 577-638; 

 

357- “Exposições de carácter sinológico na Biblioteca Geral da Universidade de 

Coimbra e na Biblioteca Nacional valorizam espólios de pouca visibilidade em 

Portugal”, RPHL, 31-32, pp. 708-712; 

 

358- “No VII centenário do nascimento de Boccaccio (1313-13758). Para um 

estudo da sua circulação editorial, na Europa mediterrânica e no ocidente, entre 1336 e 

o fim do period incunabular”, in Alpha, n.º 14 (Novembro), pp. 63-99; 

 

2014 

 

“Os teólogos D. Frei Gaspar do Casal (1510-1584) e Frei Francisco Foreiro (c. 1522-

1581) e a edição internacional das suas obras”, revista Lusitania Sacra, 2.ª Série, tomo 

XXIX, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, Janeiro – Junho de 2014, pp.121-141. 

 

Portvgaliae Monvmenta Sinica I. Da missionação portuguesa da China ao longo da 

Idade Moderna (Estudos Sinológicos II), col. Obras Completas de M.C.M., vol. VI, 

Lisboa, CEHLE, 2014, 822 pp. 

 

“Contributo para o estudo da vida e da obra do Pe. Melchior Nunes Barreto. S.J.”, in 

Portvgaliae Monvmenta Sinica I. Da missionação portuguesa da China ao longo da 

Idade Moderna (Estudos Sinológicos II), col. Obras Completas de M.C.M., vol. VI, 

Lisboa, CEHLE, 2014: Parte I, pp. 139-160; Parte II, pp. 161-205. 

 

“Pe. Melchior Nunes Barreto (c. 1520-1571), o primeiro missionário activo em Cantão: 

diáspora, aventura e fé entre Lampacau, Kyushu e Mcau (breves reflexões sobre a 

Filosofia da Natureza na China no século XVI)”, in   in Portvgaliae Monvmenta Sinica. 

Da missionação portuguesa da China ao longo da Idade Moderna (Estudos Sinológicos 

II), col. Obras Completas de M.C.M., vol. VI, Lisboa, CEHLE, 2014, pp. 207-285. 
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“Bibliografia essencial de Paul Ricoeur (existente na biblioteca do CEHLE, em Lisboa) 

e algumas homenagens”, RPHL, 33-34, pp 15-39. 

 

“Duas cartas portuguesas   [de M.C.M.] ao filósofo Paul Ricoeur, edição e comentário 

breve”, RPHL, 33-34, pp 226-235. 

 

“No 4.º centenário do nascimento de Clerselier, editor de Descartes e no  3.º centenário 

da edição lisboeta do Cursus Philosophicus do Pe.  A. Cordeiro, onde se fez 

primeiramente eco dos escritos daquele: Para a História da Edição filosófica das obras 

de Descartes ns Províncias Unidas, na Alemanha, França e Inglaterra, ao longo dos 

séculos XVII e XVIII e alguns ecos da sua difusão em Portugal”, RPHL, 33-34, pp. 

247-372. 

 

“Dez anos sem Derrida: a obra de Husserl, L’Origine de la Geometrie, a tradução do 

intelectual argelino e a articulação filosóficacom Ricoeur”, RPHL, 33-34, pp. 373-396 

(incluindo, no final, um “Comentário da filósofa Françoise Dastur à carta de M.C.M. a 

Derrida (de 7 de Setembro de 2004), em 2014)”, seguido de a nossa tradução de A 

Origem da Geometria , idem, pp. 397-440. 

 

“Ausência de liberdade, violência e sociologia punitiva à escala global na Idade 

Moderna” (I). Foucault, Ricoeur, a normativa do Direito e a História da Justiça 

sentenciaria na Europa ao longo dos séculos XV e XVI: a pedagogia da violência pelas 

imagens impressas”, RPHL, 33-34, pp.441-558. 

 

“La communication heureuse chez le peintre flamand Vermeeer, par quelques 

syntagmes de perception de la lecture et de l’écriture en quelqu’un de ses personages 

(entre 1657 et 1675). Une réponse phénoménologique à André Comte-Sponville”, 

RPHL, 33-34, pp. 561-578. 

 

“Briser les miroirs par quelques moments de transfiguration”- Pour Didi-Huberman, 

philosophe, par son 60s. anniversaire”, RPHL, 33-34, pp. 579-589. 

 

“No VI centenário do nascimento de Santa Catarina de Bolonha. Jardins de uma alma 

penitente em hortus conclusus ou o espírito franciscano e as incursões pelas artes (em 

Ferrara, Bolonha e Florença nos caminhos das fé”, RPHL, 33-34, pp.591-662. 

 

“Uma polémica (desnecessária) sobre a precedência de um trabalho científico, em 1986, 

sobre o naturalista açoreano Arruda Furtado e a sua correspondência com Charles 

Darwin”, RPHL, 33-34, pp. 681-692. 

 

“Evocação de Henri Laborit (e o recordar de Desmond Morris)”,  , RPHL, 33-34, pp. 

707-726. 

 

“Leonard Cohen: Tribute for his 80th birthday” RPHL, 33-34, pp. 739-752. 

 

 

2015 
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“Da História Cultural, Social e das Técnicas à História das Bibliotecas na Idade Média 

Europeia (Estudos Medievais I)”, col. Obras Completas de M.C.M., vol. VII, Lisboa, 

CEHLE, 2015, 828 pp. 

 

“Bibliotecas medievais, vol. I: I-1.  Itália: Toscânia; I-2. Estados Pontifícios: 

Vaticano”, Lisboa, CEHLE, 2015 (separata de obra anterior). 

 

“Os fundos bibliográficos do mosteiro de Santo Spiritu, da Ordem de Santo Agostinho 

(OSA) na cidade de Florença, em 1450: conteúdos, pressupostos autorias e 

sobrevivência de códices autógrafos”, in revista Archivo Agustiniano, vol. XCIX, n.º 

217, Valladolid (Espanha), 2015, pp. 65-108. 

 

“O rumor de uma outra lingua(gem),questionamento, exegese e sobriedade  discursiva 

desafiadora (no centenário do nascimento de Roland Barthes)”, RPHL, 35-36, pp. 5-24. 

 

“Bibliografia essencial de Roland Barthes (existente na biblioteca do CEHLE, em 

Lisboa) e algumas homenagens”, RPHL, 35-36, pp. 25-50. 

 

“La lettre comme lieu d’absence:  três documentos de incidência barthesiana”, RPHL, 

35-36, pp. 51-78. 

 

Adrien Baillet, filósofo e bibliógrafo seiscentista, autor de uma das primeiras Histórias 

da Imprensa de teor compararativista que circularam na Europa”,  RPHL, 35-36, pp. 

285-368. 

 

“Santa Teresa de Ávila, um percurso humano e teológico, entre a vida de ascese e um 

caminho na imitação de Cristo: de alguns aspectos da sua correspondência com Portugal 

à difusão das suas obras pela Imprensa”, in RPHL, 35-36, pp. 439-448. 

 

“Paul Zumthor [1915-1995]: um debruçar sobre Cristóvão Colombo por parte de um 

investigador da Idade Média e da Semiótica textual”, RPHL, 35-36, pp. 467-485. 

 

“O intelectual e o humanista Prof. Germano da Fonseca Sacarrão (1914-1992), um 

incentivador de estudos na área da História da Ciência”, RPHL, 35-36, pp. 487-524. 

 

“O escritor alentejano João Falcato, no centenário do seu nascimento. A geração 

coimbrã do neo-realismo e a sua obra nos anos 40 e 50”(Projectos CEMEC 5*), RPHL, 

35-36, pp. 527-570. 

 

“C-R-V-G: Conche-Vernant-Romilly-Girard, a linguagem dos afectos em epístolas: 

uma aproximação à Hélade”, RPHL, 35-36, pp. 571-678. 

 

“Uma proposta enviada ao Governo de Portugal, pelo CEHLE, em 28 de Julho de 2015, 

com vista à classificação da Biblioteca de Estudos Humanísticos de Lisboa como 

‘Tesouro Nacional’”, RPHL, 35-36, pp. 717-721. 

 

“Celebração do IX centenário da fundação da abadia cisterciense de Clairvaux”, RPHL, 

35-36, pp. 723-729. 
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“Projecto Onomasticon Arabicum, nas suas duas fases complementares, com particular 

incidência sobre a Idade Média, celebra seu 1º. centenário de actividade editorial”, 

RPHL, 35-36, pp. 731-752. 

 

 

2016 

 

(Reedição parcial de estudo de 2014) “Alguns aspectos da acção do Pe. Melchior Nunes 

Barreto, primeiro missionário português na China quinhentista”, in XIII Simpósio de 

História Marítima, da Academia de Marinha (Lisboa, 28 a 30 de Outubro de 2013), 

sobre o tema Nos Mares da China A propósito da chegada de Jorge Álvares, em 1513, 

Lisboa, Academia de Marinha, 2016, pp. 89-114. 

 

“Os primórdios das relações lusíadas com a China. Ecos do valor dos Portugueses após 

a conquista de Malaca por Albuquerque (Para uma pro-to-História da entrada dos 

Portugueses no Império do Meio”, in Memórias. Academia de Marinha, vol. XLVI, 

2016, pp. pp. 365-456. 

 

“Meios culturais e religiosos em Ceuta entre 1400 e 1415: o testemunho de um 

historiador do livro e das mentalidades”, in in XIV Simpósio de História Marítima, da 

Academia de Marinha (Lisboa, 10 a 12 de Novembro de 2015), sobre o tema Ceuta e a 

Expansão Portuguesa, Lisboa, Academia de Marinha, 2016, pp. 119-154. 

 

Aspectos de História da Expansão e da Cartografia Portuguesa nos Séculos XV e XVI: 

Ceuta, Malaca e China, Terra Verde, Terra Nova e Brasil, colº. Obras Completas de 

M.C.M., vol. VIII, Lisboa, CEHLE, 2016, 864 pp. 

 

“Ramón Llull, a cultura e a espiritualidade cristã e árabe (no reinado de D. Jaime I de 

aragão) sob o signo de uma singularidade utópica”,  RPHL, 37-38, pp. 93-129. 

 

“A Geometria (d)os afectos: des-encontro com os vivos: o corpo sacrificado e em 

partilha não afectuosa, a desconstrução do Cristianismo redivivo (nossécs. XI-XIV) 

uma outra homenagem Jean-Luc Nancy”,  RPHL, 37-38, pp. 265-310. 

 

“Da génese da História do Livro medieval no noroeste-Portucalense (nos sécs. IX-X). 

De alguma políticas de aliança, no seio da monarquia arturo-leonesa, aos interesses de 

Hermenegildo e Mumadona centrados em Vimaranes /Vimaraens: o inventário dos 

livros da Condessa doados no ano de 959”,  RPHL, 37-38, pp. 347-386. 

 

“A igreja de S. Torcato (Guimarães), a influência artística de características moárabes 

no século X e as instâncias do culto entreos s e as suas práticas culturais. O contexto da 

Corte da Condessa Numadona no séciulo X e as instâncias de culto entre os séculos IX 

e XIII: da escrita na pedra à escrita na prata como afirmação de poder. A hipótese de 

pertença do Caderno com o ofício de S. Torquade, RPHL, 37-38, pp. 387-420.  

 

“Dois universos claramente em contraste: do mundo dos serviços e das colectas, ao 

mundo das práticas culturais/espirituais numa modesta igreja de comunidade rural. 

População e actividade em Travassós… Adaptação de uma pesquisa de A. Lopes de 

Oliveira…”, RPHL, 37-38, pp. 421-445.  
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“Da livraria do Conde D. Afonso, desde c. 1416, em Barcelos e da existente no seu 

Paço, já enquanto Duque de Bragança, em Guimarães, depois de 1442 (uma perspectiva 

sumária)”, RPHL, 37-38, pp. 447-472. 

 

“Dois estudos no âmbito do projecto O livro árabe num contexto mediterrâsnico na 

Idade Média (sécs. IX-XV) – I Meios cultural-Muhayais e religiosos em Ceuta entre 

1409 e 1415: o testemunho de um historiador do livro e das mentalidades”, RPHL, 37-

38, pp. 457-516. 

 

“II- Contribuição para a História do Livro árabe sobre Ceuta, no período que antecedeu 

a conquista desta praça pelos portugueses (de ‘Abd al-Muhaymin, a Ibn Khaldun e a 

Gomes Eanes de Zurara)”,  RPHL, 37-38, pp. 517-562. 

 

“Projecto Filosofia da Natureza – O aristotelismo, a Natureza e o lugar de Deus na sua 

obra: - O despontar de Tomás de Aquino como teólogo: da afirmação do tomismo em 

França e da sua particular incidência aristotélica”, RPHL, 37-38, pp. 565-618.  

 

“Prendre des fruits du Stagirite sous un néflier de Marcel:Aristote, la métaphysique et la 

pérennité de ses idées”, RPHL, 37-38, pp. 619-646. 

  

“Une lettre et un étude autor de l’Histoire de la lecture de Michel de Montaigne (1533-

1592) (pour la biographie du philosophe d’Altillac. France)”, seguido de “Da circulação 

dos textos de Epicuro (séc. IV a. C. até à geração de Filodemo (séc. I a.C.)”, RPHL, 37-

38, pp. 647-670. 

 

“Uma carta a Edgar Morin na comemoração dos 50 anos da comuna de Plozévet (e a 

resposta de Edgar Morin)”, RPHL, 37-38, pp. 693-717. 

 

“Un autre pleurer en armes” (nova carta a Georges Didi-Huberman)”, RPHL, 37-38, pp. 

720-727. 

 

“Santa Teresa de Ávila – Parte II: A prática de uma escrita de interiorização na asenda 

de uma espiritualidade profunda (1562-1568): o Carmelo Reformado perspectivado 

numa caminhada mística”, RPHL, 37-38, pp. 739-744. 

 

“Na peregrinatio humana de L. Cohen (1934-2016), ou a fidelidade aos afectos”, 

RPHL, 37-38, pp. 763-778. 

 

2017 

 

“Entre o Renascimento italiano de Hypnerotomachia Poliphili, de 1499 e os devaneios 

de um tal Raphael, pretensamente português. Do Triunfo do Amor ao Triunfo da Fama”, 

in  Sessão Comemorativa do V Centenário da 1ª. edição da Utopia, de Thomas More, 

[promovida pela] Academia de Marinha, Academia das Ciências de Lisboa, Instituto de 

Cultura Europeia e Atlântica (8 de Novembro de 2016), Lisboa, 2017, pp. 61-104. 

 

Homem, Valores e Fé na Idade Média: da Cultura Manuscrita à Impressa (Estudos 

Medievais II), colº. Obras Completas de M.C.M., vol. IX, Lisboa, CEHLE, 2017, 840 

pp. 
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Bibliotecas medievais, vol. II: A Região de Guimarães, Lisboa, CEHLE, 2017 (separata 

de obra anterior). 

 

(Estudo introdutório, na reedição de 1991), Pentateuco / Pentateuch, 1º. livro impresso 

em Portugal. Facsimile reproduction of the oldest book printed in Portugal , Lisboa e 

Olhão, Sul, Sol, Sal, em colaboração com o Círculo Teixeira Gomes - Associação pelo 

Algarve e a Associação Ibn Quasi, Faro, Junho de 2017 

 

Algumas Obras de André de Resende, vol. III (1551-1573), Lisboa, col. “Fontes para a 

História da Cultrura Tipográfica Portuguesa”, vol. XIX, Lisboa, Centro de Estudos de 

História do Livro e da Edição, 2017. 

 

Texto de apresentação do catálogo da Exposição Colectiva “Oceano – Mar é Vida”, 

patente ao público de 28 de Janeiro a 4 de Março de 2016, no Centro Cultural Palácio 

do Egipto, Oeiras (em associação aoprojecto para se recriar a viagem de circum-

navegação do seiscentista  David Melgueiro”. 

 

(Reedição) do texto de apresentação de um novo catálogo da mesma exposição, na Casa 

de Cultura Jaime Lobo e Silva, da Ericeira, entre 29 de Abril e 11 de Maio de 2017. 

 

“D. Francisco Manuel de Melo, historiador e literato, uma Filosofia da Natureza 

centrada no mar: do criador da Epanáfora Trágica, a Espinosa e a David Melgueiro”, 

Memórias. Academia de Marinha, vol. XLVIII, 2018, pp. 
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3. OBRAS COMPLETAS DO AUTOR 

(em fase de publicação) 
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TESE DE DOUTORAMENTO - SUMÁRIO 

 

 

A TIPOGRAFIA QUINHENTISTA DE EXPRESSÃO CULTURAL PORTUGUESA NO ORIENTE 

VEÍCULO DE PROPAGAÇÃO DOS IDEAIS HUMANÍSTICOS 

(No quarto centenário da introdução da Imprensa jesuítica no Japão) 

 

 As nossas pesquisas no domínio da História da Imprensa, em territórios da Expansão 

portuguesa no Extremo Oriente, no século XVI, cingem-se fundamentalmente a três grandes 

espaços geográficos: a índia, a China e o Japão. 

  

 Sabendo-se que a acção tipográfica foi desenvolvida nesses espaços sobretudo por 

missionários - em particular pelos da Companhia de Jesus - importará, à partida, ter uma visão 

de conjunto, para o período de quinhentos, do trabalho produzido nesse âmbito. 

 

 A mais antiga obra impressa pelos missionários do Oriente que hoje existe, em qualquer 

biblioteca, é S. Boaventura, Opusculax que saiu dos prelos da Companhia, em Velha Goa, no 

Colégio de S. Paulo, em 1559₍₁₎. 

 

 Sabe-se, no entanto, que desde Setembro de 1556 esteve ao serviço dos jesuítas'nessa 

mesma cidade do Industão, um prelo, levado pelo espanhol Juan de Bustamante, cujos 

primeiros resultados foram as obras Conclusiones Philosophicae (1556) e Doutrina Christãa 

(1561)₍₂₎, não tendo, no entanto, chegado até aos nossos dias nenhum exemplar desses livros, 

que apenas se conhecem por documentos da época. 

 

 Nesse primeiro período da História da Tipografia Portuguesa no Oriente um dos livros 

que beneficiou de maior popularidade - até pelo extraordinário impacto que teve na Europa - 

foi Colóquios dos Simples e drogas he cousas medicinais da índia,. de 1563, do bem conhecido 

cientista Garcia de Orta. A obra foi realizada, tipograficamente, por João de Endem e, pelas 

pesquisas feitas em torno da cidade que poderá ter dado o nome a esse técnico, é bem 

provável que ele tenha sido um dos numerosos alemães que, na mira do enriquecimento fácil, 

tenha deixado a sua pátria e vindo até Lisboa para tomar uma caravela que o pudesse levar 

para o Oriente das especiarias. 

 

 Do que hoje não restam dúvidas é que, à altura em que esse impressor deixou a cidade 

de Endem, por volta de meados do século XVI, já aí havia uma vincada tradição tipográfica. 

Bastará estar atento às informações de Brunet, e constala-se que, aí, já funcionavam prelos 

com caracteres móveis - e as consequentes escolas de aprendizagem de tal Arte - desde, pelo 

menos, o último quartel do século XV. 

 

 Está ainda hoje por fazer uma história do contributo dado pelos alemães em territórios 

da Expansão portuguesa no período de quinhentos, designadamente ao nível da Arte 

tipográfica. Importa reter, essencialmente, que a João de Endem se ficou a dever na índia a 

edição - no começo dessa obra de Garcia de Orta - do mais antigo trabalho impresso do então 

jovem Luis de Camões, precisamente a Ode ao Conde do Redondo. 

 Na sua obra, no colóquio 55, intitulado "Do thure que he encenço, e da mirra", Garcia de 

Orta referencia uma passagem da obra de Giovanni Pico: 
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 "Muita (mirra) vem à India da Arabia e da terra do Abexim, que he a Etiópia (...) E isto 

me dixe hum sacerdote abexim e hum bispo arménio. E porque Pico Mirandolano diz na sua 

Apologia^ que mago em lingoa caldéa quer dizer sabedor^ proguntei-lhe, pois que elle dizia 

que a escritura sagrada estava escrita acerqua délies em lingoa caldéa, que me disesse que 

queria dizer mago". 

 

 Esta passagem da obra do cientista português apresenta, designadamente, uma 

significativa riqueza lexicográfica: 

 

 "elle me dixe que magoxi queria dizer naquella lingoa caldéa letrado e sabedor^ e que 

destes eram magos, que vieram adorar a Nosso Senhor. E asi me dixe que nam eram reys estes 

homens, senão letrados grandes, assi nas estrellas como nas outras cousas naturaes. E mais 

me dixe este bispo que a estrela que guiava a estes magos não era de natureza celestial, senão 

elemental; asi como dizemos cometa..."₍₃₎ 

 

 Também a João de Endem que imprimiu os Colóquios dos Simples... se ficou a dever, 

dois anos depois dessa empresa editorial, ou seja em 1565, a impressão do Tratado que fez 

mestre Hie.ron.imo (...) contra os Judeus, da autoria de Frei Jerónimo de Santa Fé* autor que o 

grande bibliógrafo que foi D. Manuel II dá como espanhol e antigo Rabi da Judiaria de Roma, 

convertido depois ao Cristianismo. Fazendo Charles Boxer referência, em 1975, à existência de 

quatro espécies desta obra, quis o acaso que, muito recentemente, o livreiro-antiquário 

Tarcísio Trindade encontrasse, na biblioteca da família Barahona, em Alcáçovas (Évora), mais 

um exemplar desta histórica edição de que aqui damos a primeira notícia. 

 

 Em relação às obras impressas no século XVI na índia de expressão lusófona, vamos 

deter-nos, ainda, naquela que é conhecida como tendo sido produzida em data mais tardia, no 

período de quinhentos, ou seja, a Orado Habita a Fará D. Martino Iaponio, de 1587, obra 

estudada muito em particular por Georg Schurhammer. 

 

 É hoje bem conhecida a razão da viagem que os quatro jovens embaixadores nipónicos 

fizeram, sob as directrizes do visitador Valignano, pouco antes desse ano de 1587, a Portugal e 

Espanha. Vieram à Europa, com efeito, para render preito ao rei de tão vasto império, Filipe II 

de Espanha e I de Portugal e sobretudo ao Papa, para darem testemunho, enfim, dos avanços 

do Cristianismo no Japão. 

 

 Foram precisamente esses quatro jovens, de nomes Maneio Itoo, Martinho Hara, Miguel 

Chijiwa e Julian Nakaura, que regressados de Roma a Portugal terão trazido com eles um prelo, 

fascinados, decerto, pelo novo invento e seu alcance. 

 

 Chegados a Lisboa, estes jovens diplomatas deslocaram-se, então, até Coimbra. Era a 

vida na Universidade coimbrã - a fama de que desfrutava já além fronteiras - que certamente 

também os atraía. Aí, a par de outras visitas, puderam estar presentes no Colégio das Artes, 

próximo ao Natal de 1586, a uma representação que o autor da obra De Missione Legatorum* 

refere nestes termos: "em uma das aulas representaram um drama aludindo ao Japão e à 

Europa, e o mesmo se fez em outras duas com muita elegância e propriedade. Também se 

solenizou a sua visita com uma tragédia entremeada com melodiosos concertos, a qual durou 

quase sete horas". 
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 Tendo estas representações ocorrido no Colégio das Artes elas não deixam, por seu 

lado, de nos fazer lembrar, um outro auto realizado duas dúzias de anos antes, também nas 

vésperas de Natal, evocado por António Baião. 

 

 Os jovens embaixadores nipónicos, de novo em Lisboa, embarcaram finalmente para o 

Oriente em 12 de Abril de 1587. Iam a bordo da nau S. Filipe e com eles seguia a valiosa carga: 

o parque tipográfico que iria servir para introduzir a Imprensa jesuítica portuguesa com 

caracteres móveis em Macau e no Japão. Com tais viajantes haviam embarcado também vinte 

e um padres da Companhia, entre os quais se contava o Pe: Nuno Rodrigues, seu director. 

 

 Em 31 de Maio de 1588, a nau S. Filipe acostava em Goa com aquela preciosa carga. Ô 

desembarque deste primeiro conjunto de caracteres tipográficos móveis dos japoneses ocorria 

72 anos depois da chegada do primeiro parque tipográfico enviado por D. Manuel com destino 

ao Preste João, na Etiópia e três décadas depois do idêntico conjunto de que era portador o 

impressor espanhol Juan de Bustamante₍₄₎. 

 

 Foi pouco depois de chegados a Goa que um dos ajudantes dos quatros jovens 

embaixadores, o nipónico cristão, Constantino Dourado, imprimiu precisamente a obra a que 

atrás aludimos, Orado Habita afará, D. Martino laponio, alusiva, já se vê, ao embaixador 

Martinho Hara, que acompanhava, bem como ao seu testemunho pela fé em Cristo. 

 

 Pouco tempo depois de haverem entrado em Goa, os jovens embaixadores nipónicos 

rumaram para Macau, com vista a regressar a partir desse porto às suas ilhas. 

 

 Tendo chegado tais diplomatas a Macau presumivelmente em Agosto de 1588, o prelo 

que os acompanhava foi posto em acção para se imprimir, aí, a obra do Pe. Juan Bonifácio, de 

Salamanca, Chrisliani Pueri Inslilulio. 

 

 Em termos de comunicação pelo impresso,, nesse território português da China, importa 

sublinhar que essa não era a primeira obra a ver aí a luz da publicidade. 

 

 O Padre Miguel Ruggieri, da Companhia de Jesus, imprimira já em 1585, por via de 

matriz xilográfica, a conhecida - mas bastante rara - obra piedosa que apresenta na portada 

um excerto do Livro dos Salmos, mais precisamente' do Salmo CXII. Mas foi a estes jovens 

cristãos japoneses, com efeito, que se ficou a dever a introdução da Imprensa de caracteres 

móveis em Macau, com a impressão, no Colégio da Companhia, da referida obra daquele autor 

salmantino. 

 

 Não deixa de se nos afigurar sintomático que, nessa obra, o leitor depare, em várias 

passagens, com excertos de trabalhos de alguns autores que ficaram como pontos de 

referência dominantes na História do Humanismo. É o caso de uma curiosa epístola que 

principia: "Angelus Politianus Pico Mirandulae suo". 

  

 Desse texto apresenta-se, aqui, uma curta passagem: 
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ANGELUS POLITIANUS PICO MIRANDULAE SUO 

 

S.D. 

 

QUAM vellem, te qúóque hodie nobiscum/  

Paulus Ursinus inuitasset ad epulas.vir/ 

 ut in omni militari gloria celeber, ita/ 

 nee abhorrens a Uteris. Filiolus est illi Fa/ 

 bius undecim natus annos, insigni cum pulchri/ 

tudine, turn virtute. Flaui puero crines in terga/ 

 molliter fluentes, álacres oculi, fácies lileralis,/ 

 vultus ingenuus, status elegâns, decorus habitus,/ 

 atque is militaris. Vt ergo discubuimus, canere/ 

 quaedam iussus notata musicis accentiunculis car/ 

 mina, simul cum peritis aliis, statim suauissima…₍₅₎ 

 

 

 Essa referência a Pico, o inolvidável autor da De Hominis Dignitate Oratio* estava, aliás, 

em consonância com a referência ao mesmo autor presente na obra de Garcia de Orta, a que 

atrás nos referimos. Era, afinal, o recuar no tempo - mas avançar no ideal cristão - em direcção 

aos grandes mestres do Humanismo italiano. 

 

 A segunda obra impressa com caracteres móveis nesse mesmo espaço portuário de 

Macau, foi De Missione Legatorum.  

 

 Diversos autores têm incorrido, mesmo já ao longo deste século, na imprecisão de 

atribuírem a obra De missione legatorum laponensium ad Romanam Curiam rebusque in 

Europa ac totó itinere animaduersis₍₆₎, ao visitador das índias Orientais, Alexandre Valígnano.  

 

 Já no primeiro volume dos Monumenta Nipponica, editado em Tóquio em 1938, se 

constatava que o responsável por esta obra foi Valignano. Em 1960 Charles Boxer, na obra O 

grande Navio de Amacau - e baseando-se na tradição documental italiana -, confirma, a 

sustentar essa mesma hipótese, ser Valignano o autor, ao escrever: "a capa da obra De 

missione... atribui a edição ao Pe. Duarte de Sande, S. J., mas provou-se que era Valignano o 

principal responsável ". 

 

 Importa no entanto clarificar aqui que a nossa opinião - expressa aliás em carta enviada 

ao professor Boxer - que tal obra foi redigida, de facto, pelo Padre Duarte de Sande, do Colégio 

da Companhia de Jesus de Macau, e natural de Guimarães. Escreveu-a, de facto, após ouvir os 

longos - e algumas vezes fastidiosos diálogos desses jovens embaixadores, que durante quase 

meia década haviam estabelecido, no sentido inverso, uma ponte de contacto entre dois 

mundos, do Oriente para Ocidente₍₇₎. 

 

 O facto de Valignano ser, então, como visitador, o responsável máximo de todas as 

missões cristãs a leste do Cabo da Boa Esperança, fez com que vários autores lhe atribuíssem a 

autoria de tal relato, apropriação autoral indevida, a nosso ver, por força do cargo que 

ocupava. 
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 De Missione Legatorum - que em breve será de novo dado à estampa em tradução do 

Prof. Costa Ramalho - apresenta-se ao leitor do nosso tempo, ao estudioso, como um 

manifesto de comunhão de princípios entre a acção da Igreja romana (em todo o seu poder e 

glória) e as acções dos seus servos* ou seja, aqueles que servem as vinhas do Senhor em terras 

distantes, no Extremo Oriente. 

 

 Neste caso, o que essa obra fundamentalmente testemunha, é todo um périplo cultural 

percorrido pelos quatro embaixadores-meninos por terras da Europa. 

 

 Não temos hoje dúvidas em afirmar que a obra De Missione Legatorum não foi 

impressa, apenas, na primeira metade de 1590. A composição tipográfica dessa obra 

principou, efectivamente, pouco depois de terminada a composição de Christiani Pueri 

Institution do Padre Bonifácio, em 1589. 

 

 Salientámos, já, no referido estudo publicado em Macau em 1988, que os meninos-

embaixadores terão chegado a Macau no seu regresso da Europa e foram logo instalados na 

Casa da Companhia de Jesus daquela cidade, a partir de meados de Agosto de 1588. Durante 

essa estadia, para além de acompanharem ou até de participarem na composição dessa obra 

do padre espanhol, terão decerto sido também parte interveniente na preparação da obra De 

Missione Legaiorumx em que eram os agentes directos. 

 

 Conhece-se hoje melhor - sobretudo depois do criterioso estudo do Pe. Diego Yuuki, 

intitulado Os Quatro Legados dos Daimios de Quiuxu após regressarem ao Japão (Is edição, em 

espanhol, de 1973) - que os quatros jovens embaixadores desembarcaram no Japão em 28 de 

Julho de 1590. 

 

 Se em Agosto de 1588 os jovens embaixadores chegaram a Macau e se em 28 de Julho 

de 1590 acostaram ao seu arquipélago, somos levados a admitir que se mantiveram em 

Macau, pelo menos, até Maio-Junho deste ano. Assim sendo, a obra, sob a direcção espiritual, 

simbólica, do visitador Valignano, só poderia ter sido composta, de facto, pelo Padre Duarte de 

Sande, nesse período. Quanto à impressão tipográfica, ela poderia ter tido lugar entre 

Outubro-Novembro de 1588 - data de conclusão da impressão da obra do Padre Bonifácio (o 

cólofon dessa obra não é explícito a tal respeito). Pelas licenças apostas na abertura da edição 

- e de que adiante falamos sabemos que a impressão só principiou em Setembro-Outubro de 

1589. 

 

 Mesmo que vários autores tenham já referido, insistentemente, que De Missione 

Legatorum é obra de 1590, importa precisar que uma primeira parte da composição data, 

efectivamente, de 1589, incluindo uma primeira capa feita para a edição. 

 

 Uma descrição sumária dessa edição ajudará, certamente, a compreender o problema 

das duas tiragens (uma parcial e uma integral) desta obra, em Macau. Baseamo-nos no registo 

catalográfico da obra estabelecido pelo Pc. Leite de Faria₍₈₎. 

 

 Na p. [2] estão duas licenças, dadas em 1589, uma pelo Bispo Leonardo em Macau nas 

nonas de Setembro, isto é, cm 5 desse mês, e a outra pelos Padres Alexandre Valignano, Diogo 

Antunes e Nicolau de Ávila no quarto nonas Oct., isto é, em 4 de Outubro, s.l., mas decerto 
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também em Macau. Na p. [3], depois do título: ALEXANDER VALIGNA //nus Societalis IESV, 

alumnis Semi//nariorum Iaponensium. S.D. //, começa a dedicatória. Na p. [4], depois do 

U'tulo: VENERANDO / ADMODVM JN CHRISTO //PATRICLAVDIO AQVAVIVAE PRAEPOSITO// 

Generali Societatis IES V Eduar // dus de Sande S. P. //, começa a dedicatória. Na p. [7], é 

enunciado o título: / INDEX COLLOQVIORVM HVF/S DIALOGI/, segue Indice, que nesta página 

indica 18 colóquios e na p. [8], 14, perfazendo o total de 32 colóquios dos quais o último é 

referente à China. 

 

 Na p. [1], depois do título: DE MISSIONE/ LEGATORVM IAPONEN//sium ad Romanam 

curiam, rebusq;// in Europa, ac totó itine-//re animaduersis.// DIALOGVS.// DE CAVSIS 

IAPONENSIS LEGATIONIS / COLLOQVIVM PRIMVM.// LEO//, começa o texto, que no único ex. 

conhecido desta edição, e que existe na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, acaba ao 

fundo da p. 92. As últimas palavras são... /monilia preci//osissima//. 

 

 Esse exemplar, portanto incompleto, de Coimbra, pertenceu a João Pedro Ribeiro e no 

front, tem escrito à mão e riscado: "Este quaderno manda o pe. Visitador ao pe. pêro da 

Fonseca". 

 

 Refere ainda, a propósito, o grande bibliógrafo Leite de Faria: O Padre Alexandre 

Valignano, Visitador dos Jesuítas no Oriente, mandou pelo menos o primeiro caderno deste 

exemplar, isto é, as suas primeiras [8] págs. ao Padre Pedro da Fonseca. Não se sabe se em 

continuação destas se imprimiram as mais páginas até se completar o livro com o front, 

datado de 1589; certo é que no ano seguinte, em 1590, se imprimiram novamente pelo menos 

as pp. [1], [2], [7], [8] e 90 a 92, e se continuou a impressão até ao fim do livro, que consta de 

34, e não apenas de 32 colóquios. Talvez esta reimpressão fosse motivada pelo facto de se ter 

desdobrado um colóquio em dois e se ter ajuntado o colóquio final. Alguns bibliógrafos 

indicaram esta edição de 1589, em vez de 1590. J. Toríbío Medina escreveu que não houve a 

edição del589 e os que a admitiram deixaram-se enganar pela data das aprovações, que 

ambas são de 1589. 

 

 Estamos de acordo com Leite de Faria: isso não é verdade, pois existiu a edição de 

1589.0 que se não sabe é se essa edição se continuou até ao fim do livro. 
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O PRIMEIRO PLANTEL TIPOGRÁFICO NO JAPÃO POSTO EM ACTIVIDADE A PARTIR DE 1591 

 

 Foram os missionários da Companhia de Jesus os responsáveis pela introdução no Japão 

da imprensa com caracteres móveis. Não há, no entanto, ideia tão generalizada de que estes 

foram também responsáveis pela introdução da arte da gravura sobre placa de cobre, como 

escreveu Jack Braga. Retomamos, aqui, no essencial, as pesquisas desenvolvidas por esse 

autor e publicadas sob o título Primórdios da Imprensa em Macau₍₉₎. 

 

 Quando do regresso ao Japão dos "meninos-embaixadores", no Verão de 1590, 

Alexandra Valignano levou para esse arquipélago um conjunto de caracteres tipográficos 

europeus; esta tipografia que já tinha sido utilizada em Goa e em Macau, em 1588-1590, para 

imprimir três obras, foi utilizada para a produção de um grande número de livros nos seus 

breves vinte anos de existência no Japão. 

 

 A tipografia europeia original de 1590 foi, no entanto, também posteriormente 

alargada, sustenta o mesmo investigador, com a inclusão de caracteres e escrita japonesa, 

principalmente em hiragana. As pesquisas de Sir Ernest Mason Satow permitem hoje - a par 

dos esforços do Padre Johannes Laures - conhecer melhor a história da Imprensa jesuítica no 

Japão. 

 

 Tendo os jovens embaixadores nipónicos desembarcado, com o seu prelo, em 

Nagasáqui em 28 de Julho de 1590 como vimos, em breve esse plantel tipográfico foi levado 

pelos jesuítas para a missão de Katsusa. 

 

 Nessa localidade foi impressa, pelo menos, a obra com este vasto (e significativo) título: 

Sanctos no Goasagueo-no uchi Nuqigaqi, quan dai ichi, Fiienno Cuni Tacacuno Gun no 

Companhiano Collegio Gazzusa ni voite Superiores no von yuruxi uo comuri core uofan to nasu 

mono nari. Goxuxxe irai. MDLXXXXI. Trata-se de um Compendio dos Actos dos Sanctos. O 

volume I foi impresso em Katsusa, em 1591. O II volume foi impresso no mesmo ano, sendo os 

dois reunidos num só₍₁₀₎. 

 

 No ano seguinte, 1592 portanto, já os missionários jesuítas faziam transportar o mesmo 

prelo para um outro colégio da Companhia, desta feita localizado em Amacusa. Ainda nesse 

ano, com efeito, foi aí impressa uma obra de Frei Luis de Granada: Fides no Doxito xite P.F. Luis 

de Granada amaretaru xo riacu. Core uo Companhia no Superiores no go faicacu vomotte 

Nippon no cotoba ni vasu. lesvs no Companhia no Collegio Amacusa ni voite Superiores no go 

men qio toxite core uo fan ni qizamu mono nari. Go xuxxe yori MDLXXXXIL Trata-se de uma 

adaptação, em japonês, da Quinta parte de la Introduction del Symbolo de la Fe₍₁₁₎, daquele 

autor. 
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 Ainda neste ano, os mesmos missionários imprimiram nesse mesmo colégio, três outras 

obras. A primeira foi Nippon no lesus no Companhia no Superior yori Christan ni soto no 

cotouari uo iagaino mondo no gotoqu xidai uo vacachi tamo Doe trina. lesus no Companhia no 

Collegio Amacusa nivoite Superiores no von y uru xi uo comurV, core uofan to nasu mono nari. 

Toqini go xuxxe no Nenqi, 1592. Esta obra, conhecida como Doutrina Christã, foi a primeira 

desta série a ser impressa no Japão, em Amacusa. Charles Boxer regista que um exemplar 

desta obra foi descoberta em 1903 por Naojiro Murakani, no Liceu Passos Manuel, em Lisboa. 

Mais tarde desapareceu, sendo encontrado depois num catálogo dum livreiro na Espanha₍₁₂₎. 

 

 A segunda dessas obras (aí impressas ainda em 1592) é a Dochtrina Kirishitan. Foi este, 

efectivamente, na perspectiva de J. Braga, o primeiro livro da Doutrina Cristã em caracteres 

japoneses. A página do título perdeu-se. Tinha a data de 1592, crendo-se que foi impresso em 

Amacusa, nesse ano₍₁₃₎. Nem o título nem a data da obra se encontram neí volume, mas as 

primeiras palavras dos livros indicam que têm como finalidade dar "salutares conselhos sobre 

os métodos de administrar o Baptismo, exortando os fracos a receber o Sacramento da 

Penitência". 

 

 Existem, com efeito, muitas probabilidades que também este livro tenha sido impresso, 

nesse mesmo Colégio da Companhia, naquele ano₍₁₄₎. 

 

 A terceira obra conhecida, impressa no Japão em Í592, compreende três livros: o 

primeiro é o Nifon no cotobatq. Historia no narai xiran tofossurufitõ no tameni xeva ni 

yavaraguetaru Feiqe no Monogatari. lesus no Companhia no collegio Amacusa ni vo.ite 

Superiores no go menqio to xite core no fan ni qizamu mono nari. Go xuxxe yori MDLXXXXII. 

 

 Registe-se que Feiqe Monogatari é uma obra histórico-clássica japonesa que se 

apresenta na forma de um colóquio para estudo dá língua e história do Japão. 

 

 O segundo livro dessa obra é Esopo no Fabulas. Latinuo vaxite Nippon rio cuchito nasu 

mono nari - lesus no Companhia no Collegio Amacusani voite Superiores no gomenqiotoxite 

coreuo fanni qizamu mono nari. Goxuxxe yori MDLXXXXIII. Trata-se das Fábulas de Esopo, 

traduzidas do latim para o japonês. 

 

 O terceiro livro desta obra apresenta o seguinte título: Xixo Xixxo nadono uchiyori nuqi 

idaxi, quincuxuto nasu mono nari. Vocata soresarani chusuru mono nari,, isto é, uma colecção 

de provérbios extraídos dos Quatro Livros e dos Sete Livros₍₁₅₎. 

 

 Enquanto o primeiro livro desta obra foi composto tipograficamente em 1592, os 

segundo e terceiro (mesmo apesar de figurarem no mesmo volume) foram terminados, 

tecnicamente, já em 1593. 

 

 Deste último ano é, com efeito, a publicação de uma das mais famosas obras então 

publicadas para as cristandades do Japão. Trata-se da conhecida obra do Padre Manuel 

Alvares, isto é, Emmanuelis Alvari e Socielate lesu De Institutione Grammatica, Libri Très. 

Coniugationibus accessit interpretado lapponica. In Collegio Amacusensi Societatis lesu. Cum 

Facultate Superiorum. Anno MDXCIH. Trata-se da célebre gramática latina do Padre Manuel 

Alvares S. J., resumida e adaptada às necessidades dos estudantes japoneses₍₁₆₎. 
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 Do estudo da difusão da obra do Padre Manuel Alvares encarregou-se, nos anos 

cinquenta e sessenta, Emilio Springhetti, da Universidade Gregoriana de Roma. Ao publicar em 

Coimbra o seu abalizado estudo este investigador realçou, com propriedade, que esta obra do 

Padre Manuel Alvares, "entre 1572 e 1586 foi dada à estampa, inteira ou em versão reduzida, 

cerca de três dezena de vezes - das 62 edições que teve na Europa e no mundo em todo o séc. 

XVI - em países como Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Checoslováquia e Polónia, 

sendo objecto de estudo em mais de 200 colégios jesuítas da Europa”₍₁₇₎. 

 

 Estamos em crer que terá sido uma destas edições, realizada em Portugal, em Espanha 

ou em Itália nesse período, que os missionários da Companhia de Jesus terão levado consigo, 

na sua deslocação da Europa para o arquipélago nipónico, e aí, terão - à semelhança do que 

acontecia (tão frequentemente) nos países do Velho Continente - pensado passá-la, também, 

uma vez mais para letra de forma, nesse ano de 1593. 
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 E é caso para nos interrogarmos sobre quem eram esses tipógrafos que, nesse primeiro 

período de actividade tipográfico-jesuítica no Japão, estavam encarregados de cumprir tal 

"missão". 

 

 Foi também Charles Boxer quem trouxe, em 1936₍₁₈₎, um valioso contributo nesse 

sentido. Escreveu ele, a propósito, que a iniciativa dos jesuítas levarem para o Japão a arte 

tipográfica europeia, "foi rapidamente apreciada pelos neófitos japoneses, muitos dos quais se 

mostraram competentes alunos nesta arte". Num catálogo de 1592 dos jesuítas já se 

"menciona um Irmão Pedro Japão impressor da leira de Japão, não sabe mais do que Japão 

(Irmão Pedro, japonês e impressor de caracteres japoneses, só sabe japonês) portanto dois 

anos depois da fundação desta tipografia". 

 

 Por sua vez, numa interessante carta de Março de 1594, o Padre Francisco Passio alude 

em termos entusiásticos ao progresso feito pela tipografia: 

 

  A tipografia foi enriquecida com um conjunto de letra grifa que os nativos 

fizeram com um pequeno custo, já que são muito generosos e excelentes 1 

trabalhadores. Estamos agora imprimindo a Gramática do Padre Manuel Alvares em 

língua portuguesa e em língua japonesa e quando esta estiver terminada prosseguir-se-á 

com um Calepim em português e japonês para que os japoneses possam aprender Latim 

e nós, os da Europa, japonês. Iremos também imprimir em caracteres japoneses o Guia 

de peccadores de Frei Luis de Granada, que está agora a ser traduzido, etc. 

 

 Estes propósitos de actividade tipográfica expressos nessa carta de 1594 do Padre 

Francisco Passio, em breve se tornam numa realidade e, ainda, no referido Colégio da 

Companhia, localizado em Amacusa. 

 

 No ano seguinte, com efeito, é logo dado à estampa o Dictionarium Latino Lusitanicum 

ac laponicum, ex Ambrosii Calepini volumine depromptum: in quo omissis nominibus proprijs 

tam locorum quam hominum, ac quibusdam alijs minus usitatis, omnes vocabuloru 

significationes, elegantioresq; dicendi modi apponuntur: in usum, & gradam Iaponicae 

iuventutis, quae Latino idiomati operam nauat, nec non EuropaeorU, qui laponicu sermonem 

addiscunt. In Amacusa in Collegio laponico Societatis Iesu cumfacultate Superiorum. Anno 

MDXCV₍₁₉₎. 

 

 Esta obra foi baseada no conhecido Dicionário Latino, de Ambrósio Calepino. Uma outra 

obra de cariz espiritual que também conhecia, nesse período, uma vasta popularidade, 

atendendo às numerosas reproduções tipográficas que teve₍₂₀₎ incluindo o Japão, foi a 

Contemptus Mundi* de Tomás de Kempis. 

 

 Em 1596, com efeito, os jesuítas imprimiram o livro que recebeu o título: Contemptvs 

mundi jenbu. Core yo uo itoi, lesu Chrístono gocoxeqiuo manabi tatematçuru michiuo voxiyuru 

qio. Nippon Jesus no Companhia no Collegio nite Superiores no goguegiuo motte coreuo fanni 

firaqu mono nari. Toqini goxuxxeno nenqi, 1596.  

 

 Trata-se, com efeito, da tradução da Imitação de Cristo, daquele autor, para japonês, e 

desta histórica e raríssima edição conhecem-se dois exemplares, um na biblioteca Bodleiana, 

de Oxford, e um outro na Biblioteca Ambrosiana de Milão.  
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 Jack Braga, investigador da História da Imprensa Íuso-nipónica, refere -que segundo os 

estudiosos japoneses, a forma literária desta tradução confere a esta obra o título de "uma das 

melhores peças da literatura religiosa do Japão, tanto cristã como não-cristã".  

 

 Esta importante obra veio, um século depois, a ser traduzida para a língua portuguesa 

por autores como Diogo Vaz Carrilho e Frei António de Pádua e Bellas, religioso arrábido₍₂₁₎, e 

apresenta-se ao leitor em quatro livros: 

 

I. Avisos bem importantes à alma, que entra na vida espiritual; 

II. Avisos para o trato interior; 

III. Diálogo entre Jesus Cristo e o seu servo, no qual se representa o que se passa na 

vida interior; 

IV. Do Augustíssimo Sacramento do altar e do modo com que a alma deve 

preparar-se para o receber. 

 

 Esta obra de Tomás de Kempis, impressa pelos missionários que labutavam na 

cristianização do Japão em 1596, encontra-se em íntima consonância - pela sua intrínseca 

carga de diálogo pela fé - com um outro bem conhecido livro editado nesse mesmo ano no 

Japão. Trata-se dos Exercida Spiritualia Ignatij de Loyola. Cum Facultate Superiorum. In 

Amacusa in Collegio Iaponensi Societatis lesu. MDXCVI. 

 

 Trata-se de uma versão vulgar em Latim, do original em espanhol. O único exemplar 

conhecido desta obra encontra(va)-se na posse do Conde de Oppersdoff, Oberglogau, Alta 

Silésia, Alemanha.  

 

 Ainda desse mesmo ano é a obra Compendium Spiritualis Doctrinae ex libris Sanctorum 

Patrum sententijs magna ex parte collectum: Autore Reverendiss. P.F. Bartholomeu de 

Martyribus, Archiepiscopo Bracharensi, & Hispaniarum Primate. In Collegio laponico Societatis 

lesu cum facultate Ordinarij, & Superiorum. Anno 1596. É o conhecido tratado sobre a vida 

espiritual, por D. Frei Bartolomeu dos Mártires, Arcebispo de Braga, primeiramente publicado 

em Braga, em 1564. Tratando-se de uma obra muito popular, dela se fizeram várias edições 

em diversos países da Europa₍₂₂₎. 

 

 Entre 1596 e 1597 não se conhecem obras que tenham saído deste mesmo prelo. No 

entanto, já do ano de 1598, altura em que o prelo foi transferido para o colégio da Companhia 

em Nagasaqui, sao conhecidos dois novos livros aí impressos. São eles: Salvator Mundi; 

Confessionarium in Collegio laponico Societatis lesu. Cum facultate Superiorum. Anno 

MDXCVIII. Trata-se de um tratado sobre a confissão, escrito em cursivos caracteres chineses e 

em símbolos hiragana₍₂₃₎. 

 

O outro livro de 1598 intitula-se Racuyoxu. -In Collegio laponico Societalisíesu. Cum 

faculatate superiorum. Anno MDXCVHI e é um dicionário dividido em três partes contendo a 

primeira caracteres chineses, e a segunda apresentando-se, segundo Jack Braga, com silabário 

japonês kana. Estas duas partes estão datadas de 1598. A terceira parte, publicada em 1599, 

classifica os caracteres de acordo com os seus radicais com a leitura de on e kun₍₂₄₎, precisa o 

mesmo autor₍₂₅₎. 
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Nos dois últimos anos do século XVI, a actividade tipográfica dos missionários da 

Companhia - desta feita já em Nagasaqui - não esmorecia na sua luta pela implantação da fé 

cristã. Era de facto corajosa essa luta pela afirmação do Cristianismo naquelas paragens, 

tendo-se em conta que fora já há mais de dez anos - precisamente no dia 25 de Julho de 1587 - 

que Toyotomi Hideyoshi, "havia decretado o desterro de todos os missionários”₍₂₆₎. 

 

Símbolos dessa "afirmação" missionária tipográfica sãos ainda os cinco livros editados 

nesses dois anos: 1599 e 1600. 

 

O primeiro destes é o Guia do Pecador - In Collegio Iaponico Societatis lesu. Cum 

facultate Ordinarij, & Superiorum. Anno MDXCIX. 

 

Trata-se, segundo Jack Braga, de uma versão abreviada em japonês da célebre obra de 

Frei Luis de Granada, da Ordem dos Pregadores da qual se fizeram diversas edições em várias 

línguas da Europa. Admite-se, hoje, que uma segunda edição japonesa dessa obra tenha sido 

impressa em 1602₍₂₇₎. 

 

É, também, o caso da obra Doctrina Christan. In Collegio Iaponico Societatis lesu. Cum 

facultate Ordinarij & Superiorum. Anno 1600, uma edição aumentada do primeiro livro 

editado em 1592, em latim₍₂₈₎. 
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 Outra conhecida edição desta obra é Doctrina Christan. Nagasaqui ex Officina Goto 

Thome Soin typographi Societatis Iesu. Cum Facultate Ordinarij, & Superiorum. Anno 1600,. 

Trata-se, como se disse, de uma uma outra edição da Dochtrina Kirishitan, de 1592. O nome de 

Goto Tomas Soin aparece aqui como impressor e confirma a mudança mencionada pelo Padre 

Gabriel de Matos, em 1603, segundo a qual a Imprensa dos Jesuítas no Japão começou a 

trabalhar em dois departamentos separados, um destinado à impressão de livros em latim e 

outro em textos em japonês₍₂₉₎. 

 

 Os dois últimos livros quinhentistas ali impressos que se conhecem mesmo que o 

referido prelo ali estivesse em actividade até cerca de 1614 são: Royei-Zafltsu. In Collegio 

laponico Societatis Iesu. Cum Facultate Ordinarij, & Superiorum. Anno 1600, uma antologia de 

poemas para recital, sobre temas tais como a fragilidade da vida humana, heróis japoneses e 

várias orações₍₃₀₎  e Orashio no Honyaku tsuketari Kirishitan oshie no jojo, Nagasaki, 1600,. um 

devocionárío e um catecismo em japonês e latim₍₃₁₎. 

 

 O homem europeu e asiático estavam, assim, unidos num mesmo ideal de fé. A acção 

desenvolvida, ao nível da tipografia quinhentista de expressão cultural portuguesa no Oriente, 

patenteou-se de forma significativa, como um veículo de propagação dos ideais humanísticos. 
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(1) O único exemplar conhecido desta obra encontra-se na Biblioteca Pública e Arquivo 

Distrital de Évora. 

 

(2) Segundo informação (adicional, manuscrita) de Maria Alzira Proença, ao Catálogo de 

Obras Quinhentistas da Biblioteca Municipal de Santarém^ temos a informação de que 

esta mesma obra voltou a ser impressa, em Coimbra, em 1600, com o respectivo texto 

de D. Frei Gaspar de Leão. 

 

(3) Manuel Cadafaz de Matos, O caixotim, o caracter móvel, e a prensa ao serviço da Bíblia. 

Um século áureo da cultura tipográfica portuguesa, de Lisboa ao Padroado Português 

no Oriente. 

 

(4) Este assunto é, aqui, retomado do nosso estudo introdutório à edição, em fac-simile, de 

Chrisliani Pueri Institution de Juan Bonifacio (1588), Macau, Instituto Cultural, 1988, 

edição e estudo introdutório da nossa responsabilidade. 

 

(5) In ed. cit., Macau, 1988, p. 45 verso. 

 

(6) Algumas espécies desta obra encontrara.-se depositadas na Biblioteca Nacional de 

Lisboa (2 exem.); no. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa; na Biblioteca do 

Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa; na Biblioteca Pública de Évora; na British Library; 

na Biblioteca Casanatense, de Roma; na Biblioteca da Universidade de Sevilha; na 

Biblioteca de Pei Tang, de Pequim; na Colecção de Oliveira Lima da Universidade 

Católica da América (Washington, D.C.); na Biblioteca do falecido Professor Shigetomo 

Koda; e ainda um exemplar incompleto (datado de 1589), na Biblioteca da 

Universidade de Coimbra, aqui analisado. 

 

(7) Na Enciclopédia Verbo, vol. XXII, art. "SANDE, Duarte", o prof. Américo da Costa 

Ramalho, corrobora esta nossa opinião ao sublinhar: "Ao contrário do que se escreveu 

em Itália no séc. passado, o De Missione Legatorum laponensium não é obra do 

Visitador da Companhia de Jesus, Pe. Alexandre Valignano, embora este tenha sido o 

seu promotor e quem, segundo o Pe. Sande, sugeriu que fosse escrita sob a forma de 

diálogo. Aliás, os diálogos estavam então em moda. Mas a redacção da obra deve-se 

ao port. Pe. Duarte de Sande, como fica patente dos documentos iniciais, inclusive de 

um parecer escrito pelo Pe. Valignano, em que este afirma ter sido o livro compositum 

a paire Eduardo de Sande nostrae Societatis ". Veja-se, a propósito Barbosa Machado; 

Inocêncio; Anselmo; Sixth International Colloquium on Luso-Braziiian Studies, 1966. 

Europe Informed, Ca. Mass., 1966; António José de Figueiredo, artigos no Archivo 

Pittoresco, V (1862) e VI (1863); e o nosso próprio estudo introdução à edição em fac-

simile de Christiani Pueri Institulio, Macau, 1988. 

 

(8) Francisco Leite de Faria, Livros Quinhentistas de Autores Vimaranenses^ Lisboa, 

Academia Portuguesa de História, 1982, p. 167-169. Apresentamos, aqui, por 

deferência do ilustre bibliógrafo, algumas das conclusões a que chegou na análise 

minuciosa feita a tal obra. 

 

(9) Jack Braga, Primórdios da Imprensa em Macau,, Macau, edição do Boletim Eclesiástico 

da Diocese de Macau, 1965, secção votada às edições luso-japonesas. 
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(10) A única cópia do original conhecido encontra-se na Biblioteca Bodleiana, em Oxford. 

 

(11) O único exemplar conhecido encontra-se na Biblioteca da Universidade de Leyden. 

 

(12) Em 1917, um exemplar desta obra foi adquirido pelo Barão Iwasaki para a Toyo Bunko 

(Biblioteca Oriental), de Tóquio, onde foi executado um fac-similé do mesmo. 

 

(13) "Sir" Ernest Satow descobriu o único exemplar impresso, desta obra na Biblioteca. 

Barberini (Biblioteca do Vaticano). 

 

(14) Também um exemplar desta valiosa obra, segundo Boxer, terá estado, durante algum 

tempo, no Liceu Passos Manuel de Lisboa, tendo mais tarde sido adquirido em Londres 

por Chozo Ito. Essa espécie encontra-se actualmente na Biblioteca Central de Tenri, 

Japão. Não é conhecido nenhum outro exemplar da mesma. 

 

(15) Desta obra tríplice, que se encontra na British Library, de Londres, foram já publicadas 

no Japão algumas edições. A. Vieira de Lemos, in Algumas notas sobre a xilografia 

japonesa. Porto, 1965, p. 17, n. 3, regista que [se [em vez de Feiqe ] Monogaíori "era 

um repositório de 125 anedotas sobre a vida amorosa do poeta Ariwara Narihira, uma 

espécie de Don Juan japonês do século XII". 

 

(16) Um exemplar encontra-se na Biblioteca Angélica, de Roma, e outro na Biblioteca Pública 

de Évora. 

 

(17) P. Emilio Springhetti, "La Grammatica di Emmanuele Alvares, S.J.", revista Humanitas, 

vol. Xffl-XIV, Coimbra, 1961-62. 

 

(18) Charles Bòxer, "Alguns Aspectos da Influência Portuguesa no Japão", reproduzido, em 

1989, em.. fac-simile, pela Fundação Oriente e Centro de Estudos Marítimos de Macau 

(originariamente foi este estudo dado à estampa in The transactions and Proceedings 

of the Japan Society of London^ XXXIH, Londres, 1936), pp. 62-63. 
 

(19) Exemplares desta obra encontram-se nas seguintes instituições: Biblioteca Bodleiana, '"' 

Oxford; Biblioteca da Universidade de Leydén; Biblioteca de l'Institut de Paris; na 

British Library; Biblioteca Marsden, no King's College (actualmente Escola Estudos" 

Orientais e Africanos); Biblioteca de Pei-T"ang, em Pequim [dois exemplares]; e ,em 

transcrição contemporânea na Biblioteca do Palácio da Ajuda (em Lisboa). 

 

(20) Ver, Isabel Cepeda, "As versões portuguesas da Imitação de Cristo (subsídios para uma 

bibliografia)", in Arquivo de Bibliografia Portuguesa^ Ano Vil, Janeiro-Dezembro de 

1961, n2 29-32, pp. 60-85. 

 

(21) Das traduções para a língua portuguesa conhecidos desta obra, Inocêncio Francisco Silva 

regista, in Dicionário (tomo ID), como sendo a primeira a que fez Diogo Vaz Carrilho. A 

essa edição, de 1670, podem-se acrescentar as seguintes: Lisboa, pelo mesmo João da 

Costa 1673. Idem, por Domingos Carneiro 1679. Idem, na Ofic. da Musica 1729. E, com 

o título seguinte: Imitação de Christo, que o vulgo intitula "Contemptus mundi" 
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dividida em quatro livros, escripta pelo venerável, Thomas de Kempis. Edição 

novíssima, corrigida com summo escrúpulo e cuidado. Lisboa na Ofic. de Manuel 

Coelho Amado, 1777, 12e de VIII-467 pag. com cinco estampas. Nesse mesmo ano 

apareceu porém outra edição; com tais mudanças na frase, que bem pode tomar-se 

por uma outra tradução. Eis o seu título: Imitação de Christo, escripta pelo venerável 

Thomas de Kempis. Nova edição, correcta e emendada por um Religioso Arrábida. 

Lisboa^ na Ofic. Rollandiana 1777. 12e de xxvi - 500 pag., com cinco estampas. O 

religioso arrábido era, como se viu pelas edições subsequentes, Fr. António de Pádua e 

Bellas, que depois foi bispo do Maranhão. Sobre esta edição se fizeram 

sucessivamente outras, na mesma oficina, como a de 1797, e a de 1801: IMITAÇÃO DE 

CHRISTO, escrita em latim, por Thomas de Kempis, e traduzida por Fr. António de 

Pádua e Bellas, Religioso Arrábido. Nova edição, correcta, emendada, e adornada com 

cinco Estampas em talhe-doce. Lisboa, na Tipografia Rollandiana. 1801. Também desta 

última existe um exemplar na Livraria Humanística da História da Tipografia de 

Expressão Cultural Portuguesa. 

(22) Durante muito tempo passou desapercebida aos estudiosos, a existência desta edição 

nipónica, até que um exemplar se encontrou na Biblioteca da velha Missão Portuguesa 

de Pequim, a Biblioteca de Pel-t'ang. Um outro exemplar foi encontrado pouco depois 

no Convento de Santo Agostinho, em Manila (provavelmente destruído durante a 11 

Guerra Mundial). Já em 1949, foi ainda posto à venda numa livraria de Nova Iorque um 

outro exemplar (Jack Braga). 

(23) O único exemplar, cuja existência se conhece, enconlra-se na Biblioteca Casanatense, 

em Roma. 

(24) O único exemplar, que contém as três partes, figura na Biblioteca do Museu Britânico. 

Enquanto isso exemplares com as duas primeiras partes encontram-se na Biblioteca da 

Universidade de Leyden, na Biblioteca Nacional de Paris e ainda nos Arquivos da 

Companhia de Jesus, em Roma. 

(25) Jack Braga, ed. cit. 

(26) P. Diego Yuuki, op. cit. (1973, ed. de 1990), p. 9. 

(27) Conhece-se a existência de muitos exemplares, alguns dos quais, contudo, em 

fragamentos, o que, segundo Jack Braga, toma difícil saber-se se pertencem à edição 

de 1599 ou à de 1602. Encontram-se exemplares na British Library de Londres; na 

Biblioteca do Escoriai, Espanha; na Biblioteca Nacional de Paris; na Biblioteca Barberini 

(hoje do Vaticano); na Biblioteca do Rei D. Manuel II, em Vila Viçosa; e, ainda, nos 

Arquivos da Sociedade de Jesus, em Roma; na Biblioteca Nacional de Lisboa; na 

Biblioteca Central de Tenri, Japão; na ex biblioteca particular de de Charles Boxer (hoje 

em Indiana, EUA). 

(28) Conhece-se apenas a existência de dois exemplares, um na Biblioteca do Marquês de 

Tokugawa, em Milo, Japão e outro na Biblioteca Apostólica Vaticana. 

(29) Apud Jack Braga, op. cit. O único exemplar conhecido desta obra encontra-se na 

Bibiloteca Casanatense, em Roma. 

(30) Desta obra só se conhece um exemplar que se conserva na Biblioteca do Escoriai, 

Espanha. 

(31) O único exemplar conhecido foi adquirido pela Biblioteca Central de Tenri, Tambaichi, 

Japão, em 1941. 

 

 


