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Os ‘rapporti’ entre Portugal e Itália 

de finais do século XV a finais do século XVI: 
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Portugal e Itália foram as áreas mais “avançadas” e dinâmicas na
Europa nos inícios do século XVI, embora as suas forças fossem
bastante diferentes. Ambas estavam a estabelecer-se de formas que
iriam influenciar o mundo inteiro nos quinhentos anos seguintes:
Portugal pelas suas viagens de “descobertas” e Itália pela sua reela-
boração da tradição clássica e renascimento das artes. Assim em
1500 Portugal é simultaneamente o Portugal do Renascimento e um
Portugal mais exótico, em parte real e em parte imaginário, no
centro de um vasto império português e rede comercial, e Itália é,
ao mesmo tempo a Itália contemporânea do Renascimento e a Itália
do passado clássico. Tanto Portugal como Itália tinham orgulho na
sua história e na sua herança e ambos estavam a viver a sua “Idade
de Ouro”. A sua noção dos seus passados, presentes e futuros eram
diferentes, mas eram provavelmente mais interligadas do que algum
reconheceria na época. Portugal, tal como Itália, tinha um passado
romano, e Itália tal como Portugal iria sentir os efeitos da abertura
ao mundo pelos navios portugueses. Cada um possuía coisas dese-
jadas pelo outro e a troca era a base para uma boa relação. Os con-
temporâneos não teriam tido dificuldade com o facto de que estas

* Gostaria de agradecer a Michele Luzzati pelo convite a participar no seminário que
originou este texto e a Lucia Frattarelli pela generosidade em me fornecer informação
sobre as comunidades de mercadores cristãos-novos.
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Italy in the Renaissance”, in K. J. P. LOwE, ed., Cultural Links Between Portugal and Italy in the

Renaissance (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 1-16.

coisas eram de natureza diferente 1, ou que as próprias circunstân-
cias mudavam com o tempo.

Ao nível político, Portugal era um reino unificado, enquanto que
Itália era um patchwork de repúblicas e ducados mais ou menos inde-
pendentes, cada qual com o seu próprio líder, sistema de gover no, e
costumes, onde as tradições locais e modos de funcionar triun-
favam sobre qualquer outra forma de agrupamento. No tocante à
religião e à unidade religiosa, no século XVI tanto Portugal como
Itália ficaram fora do protestantismo e mantiveram-se ca tólicos,
com uma significativa população católica, mas ambos tinham
também pequenas populações de minorias religiosas. Portugal
tinham uma longa história de assentamentos judaicos e muçul ma -
nos, e várias partes de Itália tinham também longas histórias de
assentamentos judaicos. Em termos étnicos, no início do século
XVI, Portugal tinha centenas de africanos sub-saarianos, alguns
pre viamente muçulmanos e outros “pagãos” ou animistas, os quais
tinham sido escravizados e levados para a Europa, e que agora
tinham um papel significativo na vida portuguesa, e uma pequena
centena destes tinha sido enviada, por vários caminhos, para Itália –
algumas vezes com donos portugueses ou através de intermediários
portugueses – onde eram visíveis mas em muito menor escala
devido à inferioridade do seu número.

A palavra “rapporti”, pelo menos no sentido em que está a ser
utilizada neste texto, pode ser traduzida por duas expressões: liga -
ções ou relações, que têm significados ligeiramente distintos. Liga -
ções são mais inanimadas, menos susceptíveis de interferências
(embora possam ser violentamente quebrados, os laços não desapa -
recem realmente), enquanto que as relações muitas vezes se referem
a relações humanas, e o seu esplendor e declínio. Assim, as relações
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são muitas vezes entre governantes, ou entre países e áreas (ou seja,
entre habitantes de países ou regiões), ou entre indivíduos (como
por exemplo, letrados ou religiosos). A palavra contactos também
pode ser relevante aqui, uma vez que “contactos” (pelo menos no
seu uso moderno) engloba um sentido de transitório e efémero, e
alguns contactos entre Portugal e Itália não foram tão duradouros
como outros.

O século XVI foi o século de enormes transformações, e as
duas áreas foram transformadas enormemente por volta de 1600.
O modo como estas mudanças influiram nas relações e ligações
entre elas é uma grande (e relativamente pouco explorada) questão,
mas está claro que o ênfase na parte cultural e nas novidades que
ca  racterizou estas ligações e relações em 1500 mudou ao longo do
século para uma maior prioridade do mercantil e uma crescente in -
sistência no fundamentalismo católico e na “pureza”. Estes laços e
relações podem transformar-se, como ve-remos mais adiante, mas
também podem reforçar o status quo ou então apresentar um leque
de acções entre estes dois polos. 

Mas discutir sobre as duas regiões separadamente nem sempre
faz sentido, uma vez que elas podem ser vistas de forma proveitosa
em comparação, e também é importante analisar o que cada região
aprendeu ou recebeu da outra. de facto, são as múltiplas conexões
entre Portugal e Itália que podem parecer mais surpreendentes.
Laços, conexões, contactos e relações entre os dois são evidentes
em todas as esferas da vida, desde o político ao cultural, até ao reli-
gioso e económico e ao social, e podem servir para melhorar as
condições de vida, mas também servir como desafio. Para além de
cada ligação ter uma validade própria, o efeito cumulativo destes
laços é de importância extrema, e foi aludido em todas as ocasiões,
porque a manutenção de boas relações depende do interesse
comum. Como este texto apenas pretende ser uma breve intodução,
gostaria de agora olhar para estas ligações e relações sob os princi-
pais, ainda que de uma forma simplista, blocos de pessoas e de
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objectos, e debaixo de um secundário e interrelacionado grupo de
conhecimentos e capacidades, o que eu espero vá sublinhar a
enorme diversidade de possibilidades inerentes aos conceitos de
“laços” e de “relações”. A falta de espaço nestas páginas significa
que uma análise dos processos criados por laços e relações – tal
como separação e incorporação; aquisição, apropriação e imitação;
e criação e memória do passado e do presente – não é possível, a
não ser de uma forma muito breve.

Para além da bem conhecida “colónia” italiana de mercadores
que se estabeleceram em Lisboa em finais do século XV e inícios
do séc. XVI, com importantes e influentes figuras como Barto -
lomeo Marchionni e Luca Giraldi entre eles 2, muitos indivíduos e
até mesmo grupos, viajaram entre as duas regiões, estabelecendo,
mantendo, consolidando e ampliando laços e relações. Ao mesmo
tem po, outras forças entravam em acção e influenciavam laços e re -
lações. Uma acção que estreitava laços era o casamento: ao mais alto
nível, noivas da família real portuguesa eram concedidas a italianos
para assegurar casamentos dinásticos. Por exemplo, d. Beatriz, filha
do rei d. Manuel de Portugal casou com Carlo III, duque de sabóia,
em 1521 3, e d. Maria, sobrinha de d. João III de Portugal, casou
com Alessandro Farnese em 1565 4. A mãe de Alessandro era Mar-
garita de áustria, duquesa de Parma, filha natural do imperador
Carlos V. Alessandro não ficou satisfeito com o matrimónio, uma
vez que a noiva era sete anos mais velha do que ele, e de forma
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3 Ibid., p. 5.
4 GIUsEPPE BERTINI, “The marriage of  Alessandro Farnese and d. Maria of  Portugal

in 1565: court life in Lisbon and Parma”, in K. J. P. LOwE, ed., Cultural Links Between Por-
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petulante afirmou que “desejava que o navio que levava Maria para
a Flandres [para o casamento] se afundasse 5”, mas até esta ligação
pouco amigável levou a que, 14 anos mais tarde, em 1579, Ranuccio
Farnese, através do seu tio o duque de Parma, procurasse um pare-
cer de advogados da Universidade de Pádua sobre a validade da sua
candidatura à coroa portuguesa 6. Como não havia uma casa real
italiana, nenhuma mulher italiana era considerada como tendo um
estatuto social suficientemente elevado para casar com o ramo prin-
cipal da família real portuguesa. 

do mesmo modo, um número considerável de embaixadores
circulou entre Portugal e as cortes papais, algumas vezes por terra e
outras por mar 7. Estas embaixadas, que inicialmente constituíam
apenas uma ocasião para prestar obediência ao novo papa, também
foram frequentes no século XV (por exemplo, Vasco Fernandes
prestou obediência em nome de d. João II ao papa Inocêncio VIII
em 1485) 8, mas no século XVI atingiram um importante ponto alto
com a embaixada conduzida por d. Tristão da Cunha que chegou a
Roma com uma quantidade de animais exóticos, incluindo hanno,
o elefante, em 1514 9. As embaixadas foram criadas nas fundações
de laços anteriores, até tomando e reutilizando partes de orações
que tinham sido apresentadas em ocasiões prévias. Alguns embaixa -
dores foram seduzidos pela cultura dos seus anfitriões chegando a
uma mais permanente forma de relacionamento. d. Miguel da silva,
o embaixador português residente na cúria papal de 1515-25, a
quem Baldassare Castiglione dedicou Il cortegiano, bispo de Viseu e
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5 Ibid., p. 51.
6 M. ROBERTI, “Il collegio padovano dei dottori giuristi”, Rivista italiana per le scienze

giuridiche, 35 (1903), pp. 203-5, e JONAThAN wOOLFsON, Padua and the Tudors: English Stu-

dents in Italy, 1485-1603 (Toronto and Cambridge: University of  Toronto Press, 1998), p. 42.
7 The Obedience of  a King of  Portugal, translated, with commentary, by Francis M. Rogers

(Minneapolis: University of  Minnesota Press, 1958), pp. 56-7.
8 Para um fac-símile do manuscrito, veja-se ibid., pp. 21-36.
9 sobre isto, veja-se sILVIO A. BEdINI, The Pope’s Elephant (Nashville: J. s. sanders and

Co., 1998).

Pag 253-268:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:30  Page 259



finalmente cardeal, é conhecido por ter sido, de forma irrevogável,
mo dificado pelos seus anos de estadia em Roma e por se ter tor-
nado quase italiano. Tanto italianos como portugueses mencio na -
vam a sua italianidade. Gian Matteo Ghiberti escreveu a silva a 1 de
Julho de 1526: “horamai l’Italia, che è altrettanto patria sua quanto
Portugal...” 10. Esta italianidade podia tomar a forma de de uma
apresentação do “eu” (por exemplo, numa carta de 1537 hieronimo
Capodiferro  escrevia: “[d. Miguel] non mostra essere portughese
ma solo prelato nato e allevato in grembo de la sede apostolica, in
mezzo di san Pietro di Roma 11”) ou de discurso, estilo de vida e
ma neira de actuar (o embaixador Christovão de sousa escreveu ao
rei d. João III a 8 de dezembro de 1541: “[d. Miguel] fala e vive e
obra como italiano 12”). Neste caso, a incorporação parece quase
total.

As embaixadas no outro sentido, de Itália para Portugal, podem
ser representadas pela de Pietro Pasqualigo, o embaixador venezia -
no enviado a Lisboa em 150113 para pedir a d. Manuel ajuda na
guerra no Mediterrâneo. Ainda que à superfície esta missão não
tenha mudado muita coisa, no entanto, as relações entre Veneza e
d. Manuel eram claramente boas. Em Fevereiro de 1502 Veneza
mandou ao rei de Portugal uma gôndola com uma cabine decorada
a ouro14, e antes de deixar Portugal Pasqualigo foi padrinho do filho
do rei d. Manuel, e foi armado cavaleiro pelo monarca15. Também
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10 GIAN MATTEO GhIBERTI, Lettere di principi le quali si scrivono o da principi, o a principi, o

ragionano di principi, 3 vols. (Venice: Giordano Ziletti, 1564-77), II , fol. 154v.
11 C.-M. dE wITTE, La Correspondence des premiers nonces permanents au Portugal, 1532-53,

2 vols. (Lisboa: Academia Portuguesa de história, 1980-6), II, p. 195. 
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gal, 15 vols. (Lisboa: Imprensa Nacional, 1862-1959), IV, p. 408.
13 sobre este tema, veja-se donald weinstein, Ambassador from Venice: Pietro Pasqualigo

in Lisbon, 1501 (Minneapolis: University of  Minnesota Press, 1960).
14 RINALdO FULIN, “Il Canale di suez e la Repubblica di Venezia (1504)”, Archivio

Veneto, 2 (1871), p. 183.
15 dAMIãO dE GóIs, Crónica do Felicissimo D. Manuel, ed. com introdução de david Lopes,

4 partes em 2 vols. (2.ª ed., Coimbra: Imprensa da Universidade, 1949-54), parte I, p. 154.
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não nos devemos esquecer dos cardeais que iam para Roma (como
Jorge da Costa, residente na corte papal de 1479 a 1506) 16 e prela-
dos portugueses que viajavam para Itália, ou homens que eram no -
meados para bispados fora dos seus próprios reinos, e o seu papel
como vectores no fomento das relações que conduziam à mudança,
por vezes uma mudança que ia para além dos confins de Portugal e
Itália. Por exemplo, o dominicano português Bartolomeu dos Már-
tires, arcebispo de Braga desde 1559, tinha assistido ao Concílio de
Trento e era a força motora, atrás da visão Contra-Reformista do
re sidente diocesano de forma zelosa perseguindo a reforma da sua
igreja, mais tarde tão associado com Carlo Borromeo 17. Assim,
neste caso, o exemplo e as crenças de um clérigo português foram
transmitidos por um clérigo italiano, em Itália, no decurso de uma
visita, e foram tomados de tal modo que, inclusivamente, alteraram
o curso da história da igreja católica. 

Os indivíduos em postos de autoridade, através das suas de ci -
sões e exercício do seu poder, podem promover ou diminuir re -
lações especiais. Os reis portugueses podiam favorecer e manifestar
publicamente a sua aprovação das acções de vários papas através da
promoção dos seus “cortesãos” à portuguesa ordem militar de
Cristo. durante o reinado de d. sebastião (e especialmente depois
de ter começado ele a governar), um grande número de italianos
recebeu o hábito da Ordem, incluindo muitos nas cortes papais de
Pio V e de Gregório XIII 18.  
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18 FRANCIs A. dUTRA, “Membership in the Order of  Christ in the sixteenth century:
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Outro sub-grupo que viajou entre Portugal e Itália, forjando e
ci mentando os laços, foram os estudantes portugueses que iam em
número considerável para as universidades italianas, concentrando-
-se por exemplo em Bologna e siena, e artistas, que viajavam em
ambas as direcções (Andrea sansovino, o famoso escultor e arqui-
tecto que foi para Portugal nos anos de 1490 embora nenhum tra-
balho lhe possa ser seguramente atribuído em Portugal 19, e Fran-
cisco de holanda, um português ‘naturalizado’, foi para Itália entre
1538 e 1540 20). 

Mais dois grupos de pessoas deslocaram-se de Portugal para
Itália, mas, em ambos os casos, eram pessoas que não eram vistas
como “nativos” de Portugal, e cuja etnicidade e religião eram sus-
peitas. Eles eram também vistos como mercadorias. Os primeiros
eram judeus portugueses / cristãos-novos, que se tornaram novas e
desejáveis aquisições por causa dos seus conhecimentos e das suas
redes internacionais. depois do decreto de d. Manuel, datado de 1
de Março de 1507, que permitia aos cristãos-novos emigrar de Por-
tugal para outros reinos 21, até ao convite feito por Ercole II de Fer-
rara aos cristãos-novos para se estabelecerem no seu território em
1538 22, passando pelo privilégio de Cosimo I de’ Medici para os
portugueses cristãos-novos, datado de 1549, o seu subsequente
convite geral de 1551 para os mercadores gregos, turcos, mouros,
judeus, egípcios, arménios e persas para se estabelecerem e fazerem
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19 J. hOFLER, “New light on Andrea sansovino’s Journey to Portugal”, Burlington Ma-

gazine, 134 (1992), 234-8.
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22 LUCIA FRATTARELLI FIsChER, “Cristiani nuovi e nuovi ebrei in Toscana fra Cinque
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negócio em Florença e no restante estado 23, o convite de Ferdi-
nando I de’ Medici para os mercadores cristãos-novos se estabele-
cerem em Pisa e Livorno em 1593 24, o século XVI viu um movi-
mento geral de cristãos-novos mercadores de Portugal para Itália.
Este era um laço claramente desenvolvido por causa das mudanças
políticas e condições económicas na Europa do século XVI. A con-
solidação do poder pelos estados europeus de maiores dimensões
reduziram o papel internacional de Florença no palco Europeu. Por
outro lado, em meados do século XVI, novas capacidades e conhec-
imentos associados com as comunidades mercantis diaspóricas de
portugueses cristãos-novos, relacionadas com o império ultra-
marino português, e por vezes baseada em mercados e produtos
nunca in filtrados pelos mercadores florentinos (como o açúcar e a
cocho nilha do Novo Mundo), provocou que os cristãos-novos
rece bessem privilégios e se tornassem imigrantes atractivos para a
Toscana. Nos anos de 1590 levantinos e cristãos-novos portugue-
ses foram convidados para a Toscana em consequência das suas li -
ga ções comerciais com o império Otomano e outras regiões muçul-
manas, uma vez que a sua presença tornava possível o comércio
com áreas previamente fora do alcance dos Medici porque Veneza
se opunha de forma bem sucedida, tendo um consul em Constanti -
nopla. Esta ligação Portugal/Itália pode ser vista como um reflexo
tardio tanto dos humanistas italianos convidados para Lisboa pelos
reis portugueses nos finais do século XV e inícios do século XVI
(por exemplo, Cataldo siculo 25), e da comunidade mercantil italiana
que aí se congregou ao mesmo tempo e que estava tão implicada no
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23 sTEFANIE B. sIEGMUNd, The Medici State and the Ghetto of  Florence: The Construction of

an Early Modern Jewish Community (stanford: stanford University Press, 2006), pp. 104-6.
24 JONAThAN sChORsCh, Jews and Blacks in the Early Modern World (Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2004), p. 56, citando RENZO TOAFF, “schiavitù e schiavi nella Na -
zio ne Ebrea di Livorno nel sei e settecento”, La Rassegna Mensile di Israel, 51:1 (January- 
-April 1986), pp. 82-95:84. 

25 LOwE, “Understanding cultural exchange”, pp. 12, 15.
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financiamento das viagens portuguesas de “descobertas”. Itália
neste ponto tinha os humanistas mais famosos, então era desejável
ga rantir os serviços de alguns deles, mais tarde no século XVI os
estados italianos muitas vezes tinham falta de  mercadores nativos
que tivessem esses contactos comerciais em mercados da Europa
do Norte, no Novo Mundo, no Império português e no Mediterrâ-
neo Oriental. O desaparecimento de muitas antigas casas comerci-
ais italianas em partes da Europa protestante, e a chegada a Itália de
muitos cristãos-novos oriundos da Península Ibérica que eram ca -
pazes de activar novos mercados e novas rotas comerciais, marca
uma vez mais o modo como as transformações do século XVI
interferiram com laços e relações previamente estabelecidas. 

O segundo grupo era o dos escravos “negros” oriundo da costa
ocidental africana, que inicialmente chegaram a Lisboa e que foram
levados para Itália em pequeno número de 1460 em diante. Os es -
cravos não tinham possibilidade de formar um grupo em qualquer
sentido que fosse significativo para eles, como não estavam pre-
sentes em número suficiente e chegavam de uma ampla gama de
diferentes áreas e distintos grupos linguísticos. E, normalmente não
eram percebidos como portugueses, embora muitas vezes se saiba
que chegavam a Itália oriundos de Portugal. Um dos efeitos dos
judeus e cristãos-novos portugueses deixarem Portugal e se di -
rigirem para Itália foi o facto de que eles levavam uma certa menta-
lidade ibérica de posse de escravos quando foram forçados a realo-
jarem-se ou continuarem caminho, e as casas de cristãos-novos em
Itália (e por toda a Europa) incluíam escravos negros africanos. O
decreto de Ferdinando I de 1593, por exemplo, incluía uma cláusula
autorizando a posse de escravos 26. Traços das vidas destes africanos
podem ser encontrados na documentação inquisitorial onde os es -
cravos dos cristãos-novos são interrogados sobre os comportamen -
tos e discursos dos seus senhores. Felipe Nis, um português cristão-
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novo, nascido em Lisboa, comprou uma escrava negra quando era
um comerciante em são Tomé em 1566-7, e baptizou-a. A família
mudou-se para Veneza e, em 1586, esta mulher africana contou à
In quisição de Veneza que ela e a sua família tinham judaízado 27. Os
escravos negros eram uma mercadoria muito útil no século XVI
como força de trabalho, e a sua chegada transformou a paisagem
dos países europeus no qual viviam, não apenas pela sua condição
de escravidão (uma vez que já antes existiam, e continuava a existir,
escravos “brancos”) mas porque permitiu aos Europeus rotular os
africanos como intrinsecamente inferior; também transformou a
paisagem em termos visuais, em virtude do tom de pele dos afri -
canos. A separação era inevitável para eles.

Passando das mercadorias humanas para os bens alimentares,
existem muitos exemplos de produtos alimentares importados e ex -
portados entre Portugal e Itália, desta forma fornecendo laços (ou
contactos) de grande valor. Pode-se seguir o exemplo do açúcar,
que nos inícios do século XVI era importado para Itália através das
colónias portuguesas, em grandes quantidades 28. A rainha Leonor
de Portugal, por exemplo, após um encontro casual com uma freira
florentina, iniciou um contacto que resultou em 14 carregamentos
de açúcar (originário da Madeira) sendo despachado para o con-
vento florentino de Le Murate entre 1497 e 1559 29. A chegada de
sig nificativas quantidades de açúcar em Itália transformou as
formas prévias de comer (e farmacêuticas) e mudou significativa-
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27 Veneza, Archivio di stato, sant’Uffizio, Processi, b. 54, fols. 113r and 115r-116r, e
BRIAN PULLAN, The Jews of  Europe and the Inquisition of  Venice, 1550-1670 (Oxford: Basil
Blackwell, 1983), pp. 75 and 216.

28 FERNANdO JAsMINs PEREIRA, “O Açúcar Madeirense de 1500 a 1537: Produção e
Preços”, in FERNANdO JAsMINs PEREIRA, Estudos sobre História da Madeira (Funchal: secre-
taria Regional do Turismo, Cultura e Emigração, Centro de Estudos de história do Atlân-
tico, 1991), pp. 137-281.

29 KATE LOwE, “Rainha d. Leonor of  Portugal’s patronage in Renaissance Florence
and cultural exchange”, in K. J. P. LOwE, ed., Cultural Links Between Portugal and Italy in the

Re naissance (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 225-48: 243.
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mente o gosto e as percepções de milhares de pessoas. Estes laços
económicos construíram as fundações para subsequentes redes
mercantis. Por outro lado, pode-se investigar os objectos artísticos
trocados entre as duas áreas, em particular dentro do rarefeito
mundo da troca diplomática de presentes entre países e estados,
onde os processos de aquisição e imitação são cruciais. Um mo -
mento fundamental de troca de presentes ocorreu com a embaixa -
da de d. Tristão da Cunha em 1514. é bem conhecido que o rei 
d. Ma nuel mandou presentes ao papa Leão X mostrando as
riquezas da Índia e outras áreas recentemente reclamadas pelos por-
tugueses – o diário italiano de Marin sanuto conta a forma como o
papa e 22 cardeais foram a 21 de Março para o Belvedere ver estes
presentes 30; Leão respondeu mandando exemplos superiores de
arte renascentista. Um Livro de horas da Virgem, agora no Pier-
pont Morgan em Nova Iorque, conhecido como o Livro de horas da
Costa, segundo uma tradição que referia que o Livro de horas tinha
sido oferecido por Leão X a d. Manuel, e que d. Manuel, então, tinha
oferecido o livro a d. álvaro da Costa 31. Uma bela chaminé italo-
renascentista, agora no Paço da Vila de sintra, também se considera
ter sido enviada por Leão X ao mesmo tempo 32. Os presen tes troca-
dos em contexto diplomático representavam os melhores produtos,
tanto de Portugal, como de Itália, e esta troca de bens alimentou o
de sejo de adquirir, e levou directamente a muita apropria ção e imi-
tação, não só em termos de consumo, mas também de estilos.

é possível argumentar que é a natureza concreta das relações ou
das ligações que é relevante, mais do que a forma que essas relações

KATE LOwE
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30 M. sANUdO, I diarii, ed. R. Fulin et al., 58 vols. (orig. Venice: F. Visentini, 1879-1903;
rep. Bologna: Forni Editore, 1969-70), XVIII, col. 50.

31 Nova Iorque, Pierpont Morgan, Ms. Morgan 399. william Voelkle, o curador da
secção de manuscritos medievais e renascentistas disse-me, em 1999, que as armas que
estão pintadas pertenciam à família sá.

32 PEdRO dIAs, A Importação de Esculturas de Itália nos Séculos XV e XVI (2.ª ed., Coim-
bra: Livraria Minerva, 1987), pp. 90-2, BEdINI, The Pope’s Elephant, pp. 227-32 e LOwE,
“Understanding cultural exchange”, p. 11.
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ou ligações apresentam, porque a forma muda de acordo com os
tempos e as necessidades (assim, relações artísticas estavam no mais
alto nível durante o Renascimento, por exemplo, enquanto que os
conhecimentos e as redes mercantis eram procuradas no século
XVI). Em qualquer caso, mudanças na natureza e posição do
Catolicismo como a religião Europeia dominante, e a passagem
para um maior ênfase na parte mercantil, levaram a uma nova fase
nos laços entre Portugal e Itália que acabaram por ter consequên-
cias em relação a duas das populações diaspóricas dos inícios da
época moderna: judeus e negros africanos. Quando necessário, pes-
soas, conhecimento, objectos e capacidades podiam ser transporta-
dos de Portugal para Itália e vice-versa, permitindo uma relativa-
mente fácil e flexível redistribuição, quando as “Idades douradas”
de Portugal e Itália no século XVI deram lugar a tempos menos
favoráveis em finais do século.
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