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dos Ximenes na Toscana *

Lucia Frattarelli Fischer
universidade de Pisa

No seu grande fresco do Mediterrâneo no tempo de Filipe ii,
Fernand Braudel dedica uma página aos cristãos-novos portadores
da “immensa infiltrazione del capitalismo nordico, atlantico, inter-
nazionale domiciliato ad amsterdam, nel Mare Nostrum”. Entre os
protagonistas deste arco cronológico Braudel recorda “alcuni ricchi
marrani portoghesi”: os Ximenes de Lisboa e de antuérpia e os
seus sócios, os andrade e os Veiga, que organizaram o forneci-
mento de trigo para o grão-duque da toscana na década de 1590.
Já em 1589 os Ximenes tinham enviado especiarias a Baldassar
suarez, um castelhano residente em Florença, e seguidamente a
antonio Gutierez,  um português estabelecido em Pisa, em relação
com outros mercadores seus compatriotas, como Manuel da costa 1.
as fontes do archivo Provincial de Valladolid citadas por Brau del
encontram uma ampla correspondência nos documentos dos arqui-
vos toscanos. a chegada do trigo do Norte nos anos da gran de
carestia de 1590-92 abriu a porta do Mediterrâneo aos navios holan-
deses, que traziam os cereais adquiridos em danzig pelos emissários
toscanos como Neri, Giraldi e os Ximenes, e favoreceu o nasci-
mento da cidade de Livorno e a descolagem do seu porto 2.

* Este artigo reproduz com ligeiras alterações um capítulo editado no volume L.
FrattarELLi FischEr, Fuori dal ghetto. Ebrei e nuovi cristiani a Pisa e Livorno (secoli XVI-
-XVIII), torino 2008. agradeço sentidamente a James Nelson Novoa e susana Mateus
que quiseram inserir este estudo neste volume da revista Cadernos de Estudos Sefarditas. a
susana Mateus agradeço também a tradução deste artigo para português. 

1 F. BraudEL,  Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell’età di Filippo II ,  ed it. torino 1976,
vol.i, pp. 687-89. 

2 L. FrattarELLi FischEr, Lo sviluppo di una città portuale: Livorno, 1575-1720, in 
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os Ximenes, uma das maiores famílias marranas de Portugal,
tinham iniciado um percurso de nobilitação e tinham-se inserido
com sucesso no grande circuito do comércio internacional man-
tendo todavia a prática endogâmica de contrair matrimónio com
outras famílias de cristãos-novos, como os Veiga, os rodrigues de
Évora, os andrade e os rodrigues de Elvas. Bem inseridos na corte
e no mundo dos negócios internacionais, pertenciam a um sector
significativo, ainda que certamente minoritário, dos cristãos-novos
que estavam plenamente integrados na sociedade portuguesa,
viviam como “cristãos velhos” e puderam aceder também a proces-
sos de nobilitação. 3 Em Espanha, os Ximenes recusaram de facto
beneficiar de um perdão que foi negociado pelos cristãos-novos nos
anos de 1604-1605. andré Ximenes, cavaleiro da ordem de cristo,
chefiou a delegação de Madrid para a concessão do provimento de
indulgência em 1604 e 1605. Nesta ocasião, como seguidamente
numa petição feita ao rei Filipe iii, datada de 1607 4, defende que os
cristãos-novos podiam legitimamente gabar-se de ter "sangue
limpo" declarando «no querer goçar ni usar del benefiçio del dicho
perdon ni ser de los conprendidos en el sino quedar subiectos y
obligados a lo que por derecho deviessen como los demás christia-
nos viejos de aquel reyno en todas las cosas y casos que fuesen de
aquel tribunal y a las penas del…»: tinham então direito a ser consi-
derados como os cristãos-velhos “e rimanere soggetti e obbligati
come gli altri vecchi cristiani di Portogallo anche nei casi che riguar-
davano il tribunale dell’inquisizione”.5 Mas as suspeitas sobre o pas-
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M.Folin (a cura di), Sistole/Diastole. Episodi di trasformazione urbana nell’Italia delle città, Vene-
zia, 2006, pp. 271-333.  

3 sobre a ascensão de famílias de cristãos-novos em Portugal, veja-se G. Marcocci,
Questioni di stile Gastão de Abrunhosa contro l'Inquisizione portoghese (1602-1607), in “studi sto-
rici”, 48 (2007), 3, p. 782-786. 

4 Biblioteca Pública de Évora, cod. cV/2-9, fls. 398-399: devo as importantes referên -
cias bibliográficas e de arquivo sobre os Ximenes em Espanha e Portugal a Giuseppe Mar-
cocci, a quem agradeço.

5 a. i. LóPEz-saLazar codEs, La Inquisición Portuguesa bajo Felipe III, 1599-1615" (rel.
d. rafael Valladares, universidad de castilla-La Mancha, 2006), p. 39, (os documentos
citados por López-salazar remontam ao Verão de 1604).
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sado judaico dos Ximenes reaparecem no pedido remetido em 1617
ao inquisidor geral de Portugal, por parte do rei Filipe iii de Espa-
nha (ii de Portugal). o rei pedia, de facto, um certificado que:

E porq(ue) sua Magestade quer saber se nas inquisições deste reino foi
em algum tempo presa, ou penitenciada alguã pessoa ou pessoas da familia e
geração dos Ximenes, em que tempo, e que penas se lhe derão e se sairão em
auto publico, e em que auto, e se abiurarão e em que forma, como se chama-
vão, donde erão naturaes e m(orado)res, que offiçios tinhaõ, cujos filhos,
com quem casados, e com todas as mais confrontações, que se acharem,
encomendo a Vs. Ms. que com a brevidade possivel mandem fazer dilligen-
cia no secreto dessa inquisição e do que se achar mandem passar certidão na
forma sobreditta em modo que faça fee, e ma enviem». 6

alguns membros da família Ximenes foram processados pelo
santo ofício 7, e outros deixaram Espanha para os Países Baixos ou
para outras residências. os Ximenes que se estabeleceram na tos-
cana beneficiaram de terem recebido de sixto V um indulto com o
qual o papa tinha recebido “simone e fratelli Ximenes nella sua
famiglia de’ Peretti e gli aveva dato l’arme”. simone Ximenes fora
nomeado cameriere segreto e continuo commensale pelo papa que o tinha
declarado “assolutamente nobile e esente a poter conseguire qua-
lunque dignità così ecclesiastica come temporale senza obbligo di
far provanza di nobiltà […] per meriti verso la sede apostolica e per
servitii e spese fatte a benefitio della religione cristiana con pericolo
di vita e disagi della persona”. 8 Na toscana a rápida nobilitação de
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6 arquivo Nacional da torre do tombo, de agora em diante aNtt, Lisboa, Inquisição
de Évora, livro 631, fl. 21: carta do inquisidor-geral de Portugal, Fernão Martins Mascare-
nhas, aos inquisidores de Évora, Lisboa, 15 de dezembro de 1617. 

7 agradeço a susana Mateus por ter-me referido este primeiro processo do santo
ofício conhecido no aNtt, Inquisição de Lisboa, proc. 1656), que se elabora em 1544
contra Beatriz Ximenes, bem como que um irmão de  duarte Ximenes de aragão cha-
mado Francisco, foi processado pela inquisição de Évora.

8 asPi, Ordine di S. Stefano, 1641 (filza 3° dell’auditore cavallo), n. n. despacho de 12
de Novembro de 1591. No texto do auditor refere-se ter “visto” uma cópia do documen -
to, que não se encontra na pasta deste negócio Ibidem, 2135, ins. 205 e 228.

Pag 269-280:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:30  Page 271



um ramo da família Ximenes foi favorecida pelo grão-duque Ferdi-
nando i que procurava consolidar as ligações com os portugueses
num plano anti-espanhol. 9 a opção dos Ximenes coloca-se no en -
tanto dentro da estratégia familiar de controlar, a partir de antuér-
pia, a maioria das praças europeias na tentativa de apoderar-se do
monopólio do comércio da Ásia e da Europa: de facto, importavam
e exportavam pimenta, especiarias, pedras preciosas e todo o tipo
de mercadorias 10. Em conjunto com a finalidade essencialmente
económica e financeira não é de menor importância a vontade de
continuar a via de nobilitação que na Península ibérica lhes estava
barrada enquanto descendentes de judeus. 

a chegada dos Ximenes à toscana foi propiciada por dois por-
tugueses muito ligados ao grão-duque e ao mundo marrano portu-
guês: Ferrando Mendes e Valerio Brugnosa,11 juiz da rota de 1584 a
1592 e marido da irmã de Mendes. os dois juristas, bem integrados
na entourage granducal  negociaram o privilégio, na qualidade de pro-
curadores dos Ximenes e em tal papel apresentaram o pedido para
uma comenda de cavaleiro de s. stefano para ser concedida a Fer-
rando Ximenes,  com a reserva do patronato em linha de morgadio
a favor dos sobrinhos, filhos de rui Nunes Ximenes. a comenda
foi fundada na sua casa de antuérpia que fornecia uma renda de
400 escudos anuais: com esta verba pretendia-se fundar um hospital
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9 F. aNGioLiNi, Toscana Spagna e Portogallo nel Cinquecento, in Sardegna, Spagna, Mediterra-
neo. Dai re cattolici al secolo d’oro, a cura di B. aNatra, G. MurGia, roma 2004, pp. 1175-
-1190.

10 sobre a vasta rede comercial dos Ximenes cfr. J. GENtiL da siLVa, Stratégie des Affai-
res à Lisbonne entre 1595 et 1607. Lettres Marchandes des Rodrigues d’Evora et Veiga, Paris 1955;
h. KELLENBENz, I Mendes i Rodrigues d’Evora e i Ximenes nei loro rapporti con Venezia, in 
G. cozzi (a cura), Gli Ebrei e Venezia, cit., pp. 143-161; sobre as redes mercantis dos por -
tu gueses, veja-se d. studNicKi-GizBErt, A Nation upon the Ocean Sea, Portugal’s Atlantic
Diaspora and the Crisis of  the spanish Empire, 1492- 1640, New York 2007. sobre a presença
dos Ximenes em Veneza, F. rusPio, La nazione portoghese, cit., pp. 73;83.

11 sobre o percurso de nobilitação desta família, que depois enfrenta um processo in -
qui sitorial, veja-se G. Marcocci, Questione di stile, cit., pp. 789-791. 
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stefaniano em antuérpia 12, com a cláusula que “a detta commenda
si ammettano, servato l’ordine predetto, quelli che abiteranno ad
anversa e luoghi vicini”. 13 a operação teve uma certa complexidade
(foi necessário ter o consentimento do rei de Espanha depositando
uma renda anual de 1000 escudos), 14 permite à família alcançar a via
da nobilitação em territórios submetidos ao rei de Espanha e ao
mesmo tempo escapar, na qualidade de súbditos toscanos, aos pro-
blemas que nasciam ao longo das rotas mercantis em virtude dos
conflitos entre Espanha e inglaterra. 

a 30 Julho de 1591, paralelamente ao pedido da comenda de
Fernando Ximenes, domenico, tommaso, andrea Ximenes 15 e Je -
ronimo duarte e os seus descendentes pediram e obtiveram o uso
do palácio mediceo de Pisa e, com data de 7 de agosto, as hortas e
jardins pertencentes ao mesmo palácio.16

Em setembro de 1591 Ferrando Mendes anunciou que os Xi -
me nes estavam a chegar “con effetti di qualità” e pediu para se pre-
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12 B. casiNi, I cavalieri portoghesi membri del Sacro Militare Ordine di S. Stefano papa e martire,
in Toscana e Portogallo, cit., pp. 133-190. M. aGLiEtti, Nobili e cavalieri di Santo Stefano tra Tos-
cana e Spagna a metà del XVIII secolo, in “Quaderni stefaniani (supplemento)”, a. XX/2001,
pp.133-136; para a árvore genealógica que refere o judeu irriguo (iniquo) como fundador
dos Ximenes veja-se p. 170. o cavaleiro Ximenes obteve a comenda e o privilégio de
manter a casa livre de todos os vínculos, pagando os 400 florins de renda somente quando
o hospital fosse construído: asPi, Ordine S. Stefano, 2135, ins. 228.

13 asPi, Ordine S. Stefano, 1102, fl. 715, para a súplica apresentada pelos drs. Valerio
Brugnosa e Fernando Mendes. Juntos as inquirições sobre vita et moribus de simone rodri-
guez d’Evora feitas pelo bispo de antuérpia e pelo cav. Lanfranchi, Fernando Ximenes,
este veste o hábito em antuérpia a 15 de Novembro de 1591: ibidem, 1641. 

14 asPi, Ordine S. Stefano, 3545, c. 137. 
15 trata-se dos filhos do dr. duarte Ximenes de aragão, casado com isabel rodrigues

da Veiga, Fernão Ximenes; rui Nunes Ximenes; tomás Ximenes, Manuel Ximenes e
andré Ximenes. devo esta indicação à generosidade de susana Mateus.

16 asFi, Auditore delle Riformagioni, 18, fls. 634-35, com rescrito de 30 de Julho de 1591
para a concessão do palácio e 7 de agosto para os jardins e hortas. sobre a configuração
do palácio sobre o Lungarno, já sede da corte medicea antes da construção do novo pa -
lazzo buontalentiano, veja-se P. d. FischEr, I giardini privati di Pisa, in F. BracaLoNi- M. driN-
GoLi (a cura di) La cultura del paesaggio a Pisa. Parchi, giardini, città, Pisa, 2007
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parar o privilégio necessário, uma cópia do privilégio dado aos por-
tugueses em 1549: escreveu, no entanto que, no tocante ao dos
Ximenes “leveremo le clausole che toccano alla religione e accres-
cieremo alcuni honori conforme alla grazia di s.a.s. commissali.” 17

as cartas patentes para os Ximenes não continham, de facto, as
prescrições relativas à salvaguarda face à inquisição garantida aos
cristãos-novos portugueses no Privilégio de 1549. 18 o privilégio
conferido ao cavaleiro Fernando Mendes em forma de carta Pa ten -
te em latim (extensível aos filhos do defunto doutor Edoardo Xi -
menes lusitano: Ferdinando primogénito; Federico, tommaso, Ge -
ronimo e andrea Ximenes Peretta e os seus filhos e sobrinhos, e as
suas irmãs Giovanna e Grazia Ximenes Peretta) abre com um
preâmbulo que reconhece os valores do comércio e os méritos
adquiridos pelos Ximenes por terem fornecido em abundância os
estados toscanos e outras regiões da itália de pimenta, azeite, espe-
ciarias, açúcar, trigo e mercadorias diversas de Portugal, Espanha,
Brasil, Bélgica, Polónia levando-as para Livorno. 

os privilégios foram muito amplos: os Ximenes podiam habitar
e circular livremente nos estados grão-ducais, habitar no palácio
mediceo de Pisa, andar com armas; eram isentados de impostos
sobre bens móveis e imóveis; livres de contributos e impostos, go -
zavam de imunidade para si mesmos, os seus feitores e os servido-
res. No elenco (trata-se de uma minuta) dos privilégios é referida
tam bém a comenda de Ferrando Ximenes, talvez uma medida para
apagar a distinção entre os privilégios acordados por Ferdinando
en quanto Grão-duque, daqueles de nobilitação concedidos pelo
mesmo Ferdinando i no seu papel de grão-mestre da ordem. No
privilégio, como Mendes tinha referido, foram retiradas “le clausole
che toccano alla religione”. Não se encontram referências directas
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17 asFi, Mediceo del Principato, 829, fl. 5, de Florença,  2 de setembro de 1591, Ferrando
Mendes ao cav. Vinta secretário do grão-duque. 

18 sobre os privilégios dos portugueses, concedidos de forma secreta pelo grão-duque
cosimo i veja-se L. FrattarELLi FischEr, Fuori dal ghetto, cit. 

Pag 269-280:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:30  Page 274



às protecções por motivos religiosos, mas recorda-se que os Xime-
nes “già hanno una bolla e un breve ottenuti nell’agosto del 1586 e
nell’ottobre 1588”. 19

a inserção na sociedade florentina foi muito rápida. Niccolò
Ximenes constituiu uma companhia de “mercatura e cambio” em
Veneza com Marco tornaquinci, antonio Magalotti, Baldassare de
astudillo, em seu nome e no de duarte Ximenes de antuérpia, 20 e
continuou a gerir o comércio com a Espanha e com a Europa do
Norte 21. 

Em 1591 Ferdinando i enviou cartas aos governadores das cida-
des e aos soberanos para pedir, em nome do povo afligido pela
carestia, o salvo-conduto para os navios carregados de trigo prove-
nientes de danzig e de hamburgo para Livorno, nas cartas endere-
çadas à rainha Elisabeth afirmou que os Ximenes não eram súbdi-
tos espanhóis, mas sim do grão-duque da toscana. 22 durante o
conflito entre Espanha e inglaterra não foi fácil para o grão-duque
defender os navios e as mercadorias dos Ximenes. Em 1595, pe ran -
te o pedido de Ferdinando i de que fosse restituído o navio ‘Gatto
dorato’ dos “suoi sudditi e vassalli Ximenes”, a rainha respondeu
que não podia passar um salvo-conduto “perché gli Ximenes erano
sudditi spagnoli” e “principali aiutanti della flotta di spagna che nel
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19 asFi, Auditore delle Riformagioni, 18, fls. 840–843. um exame das minutas dos índices
dos breves e das bulas de sisto V não teve resultado positivo no tocante às concessões re -
ce bidas pelos Ximenes. como se disse, não existe cópia do indulto no arquivo do consi-
glio dei Xii dell’ordine di s. stefano. sobre o comércio de bulas e breves concedidos pela
dataria “per farsi cancellare l’ebraicità”, veja-se M. d’aMELia, Agenti e intermediari tra negozi
curiali e "merci false" (Roma fra Cinque e Seicento), “Quaderni storici”, 1 (2007), pp. 43-78.

20 asFi, Mercanzia, 10835 (1590-1604), fl. 121rv, com data de 22 de Janeiro de
1598/99.

21 as causas sobre fortunas de mar discutidas junto dos Consoli del Mare podem forne-
cer algumas notícias, ainda que não sistemáticas, sobre o comércio dos Ximenes, como de -
mons tra a contagem feita por Marcello Berti para os navios entrados nos portos de Lis -
boa, alicante e cádis, dos quais os Ximenes recebiam cochonilha, lã, pau-brasil e açúcar. 

22 Para as cartas enviadas à rainha Elisabeth de inglaterra, ao rei da dinamarca, aos
re gentes dos Países Baixos, veja-se asFi, Mediceo del Principato, 280, passim.
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1588 hostilmente si spinse sulle coste d’inghilterra” e “togliere a
loro mostrava ai sudditi il modo di potersi delle perdite ricevute dai
spagnoli risanare”. 23

Em 1601 Ferdinando i escreve ainda à rainha Elisabeth que não
pretendia “di assicurare le mercanzie di tutti i portoghesi, ma solo di
quelli che quantunque siano per origini portoghesi, non hanno più
domicilio e beni in quel regno, ma son diventati miei sudditi, ed
alcuni di loro nati qua, e vi abitano familiarmente con le loro fami-
glie, et hanno beni et godono li privilegi, et pagano li carichi come
na turali sudditi dei miei stati”. Para melhor defender essa tese,
enviou o elenco nominativo dos portugueses que há algum tempo
viviam em Pisa com a família e filhos e exerciam profissões liberais
e de comércio. Entre estes, sublinhou, encontrava-se Niccolò Xime-
nes,  que vivia em Florença

separato e diviso da tutti gli altri Ximenes, negozia in proprio senza interessi
con gli altri, è fatto cittadino fiorentino ed ha amministrazione d’affari come
tale, non ha più beni in spagna né in Portogallo, ha casa e beni propri in
Firenze, e ha preso in moglie una dama di mia corte e ha quattro figli in detta
città. 24

Em Florença, os Ximenes compraram no Borgo Pinti, na parte
mais próxima da cerca muralhada, um sumptuoso palácio da autoria
de Giuliano da sangallo, depois reestruturado por Gherardo silvani
em 1603, que ainda hoje apresenta o brasão dos Ximenes: duas
colunas sobrepostas com os lírios de Florença, no meio das quais
estão duas espadas cruzadas que formam o X dos Ximenes. 25 Eles,
de facto, juntamente com o caminho dos negócios e do comércio,
es colheram o do investimento em terras e da nobilitação. a 20 de
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23 asFi, Mediceo del Principato, 4183, fls. 36, 29/9/ 1595. 
24 asFi, Mediceo del Principato, 175 a, carta de11/10/1601 para a rainha Elisabeth de

inglaterra.
25 trata-se do mesmo brasão que figura em asPi, Ordine S. Stefano, 345, reproduzido

por casiNi, I cavalieri portoghesi, cit. fig. 30, entre pp. 160 e 161. 
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setembro de 1593 sebastiano Ximenes, entrou na ordem de s. ste-
fano mediante a fundação do priorado da romagna (o priorado era
uma comenda com grande dote), depositando 40.000 escudos na
abbondanza di Firenze, que serviriam para que o Grão duque aca-
basse com um débito aos Függer. o Ximenes teria recebido um
juro de 3%, cerca de 1200 escudos ao ano e impenhou-se em rein-
vestir a soma no seu priorado em terras. Efectivamente, aumentou
as suas propriedades em Valdelsa nos arredores de certaldo, onde
adquiriu 12 herdades, quintas, animais, moinhos e alfaias agrícolas,
por 20.000 escudos e fez consideráveis investimentos para poten-
ciar as estruturas produtivas, construir casas para os camponeses,
estábulos, hortas e locais de lazer como jardins e coutadas de caça,
que representavam muito bem o status do senhor. Em cerca de 40
anos consegue praticamente duplicar o valor inicial dos seus bens
da comenda. 26 integrou a pleno direito o processo de expansão da
propriedade florentina e de cultivo dos terrenos que caracterizou a
toscana medicea. casou-se com caterina de’ Medici, filha de raf-
faello e de costanza alemanni; com o título de comendador em
1593 teve a  investidura do feudo de saturnia e tornou-se marquês
de um feudo nos confins do Grão-ducado. 27

Em 1615 sebastiano obtém do grão-mestre cosimo ii a possi-
bilidade de atribuir a comenda ao filho tommaso, na época com
dezoito anos, com a condição de que este tomasse primeiro o há -
bito stefaniano com as regulares provanças de nobreza. as provan-
ças pelo lado materno tiveram lugar em Florença e as paternas em
Lisboa onde nove testemunhas apresentaram deposições perante o
ordinário eclesiástico de que as duas famílias Ximenes de Ledesma
e Elvas del carmine tinham vivido nobremente e tinham gozado
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26 d. BarsaNti, Portoghesi a Firenze: le commende Ximenes e Mendes, in Toscana e Portogallo,
cit., pp. 191-207, 198-199.

27 asFi, Auditore delle Riformagioni, 19, n. 133; ivi, 133 ½ refere-se ao juramento de fide-
lidade: ivi, Pratica segreta, 190, fls. 156v-157, a confirmação do nobre sebastiano Ximenes
prior da romagna, do Feudo de saturnia, com seu município e villa. 
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das principais honras; e que tommaso Ximenes, avô do preten-
dente, e outros membros da família eram descritos como nobres no
livro do rei. Na certidão assinada pelo vice-rei de Portugal e pelo ar -
cebispo de Lisboa não é feita qualquer menção à sua descendência
de cristãos-novos 28. terminadas as provanças, o jovem tommaso
re cebe o hábito de cavaleiro militar a 2 de agosto de 1616 e o título
de prior da romagna, que ficou na família até à dissolução da
ordem em 1806. Juntamente com os investimentos em terras, vin-
culados a comendas da ordem de s. stefano e, como tal, não sujei-
tos a expropriação, os Ximenes instituíram também fidecomissio de
pri mogenitura vinculando entre 1689 e 1750, com esta instituição,
26 propriedades 29.

os Ximenes continuaram a desenvolver o comércio internacio-
nal e afirmaram-se em outras praças italianas. Em 1643, averardo,
filho do senador Niccolò Ximenes fez uma comandita de 25.000
peças, com quotas em partes iguais com o irmão rodrigo Ximenes
e anton Francesco sassetti para exercer em roma sob o nome de
raffaello Ximenes. 30 a renúncia dos irmãos mais velhos levou, em
alguns casos, os secundogénitos a tomar o lugar nos bens das
comen das. Em 1673 Ferdinando, sucedeu como prior por renúncia
do seu irmão, “risultò persona molto facoltosa che possedeva
effetti, beni stabili e un palazzo a Firenze, crediti e altro per un
valore sopra i 200.000 scudi con rendita annua di circa 6000 scudi.
Egli esercitava infatti il commercio internazionale dei cereali per
con to del granduca cosimo iii e aveva l’appalto della carne per la
città di Firenze. Nel 1712 ormai senatore fece parte della “cong re ga -
zione del commercio” insieme ad esponenti delle maggiori famiglie
fiorentine come gli antinori, corsini, Ginori,  capponi, Gondi” 31. 
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28 asPi, Ordine di S. Stefano, 3429, n. 216. 
29 s. caLoNici, Dietro lo scudo incantato. I fedecommessi di famiglia e il trionfo della borghesia fio-

rentina (1400ca-1750), Firenze, 2005, pp. 99, 229 e 232 e 208: ivi, p.208.
30 asFi, Mercanzia 10844, 29 ter, 13 de Maio de 1643. 
31 d. BarsaNti, Portoghesi a Firenze, cit., p. 201.
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os Ximenes que escolheram tornar-se toscanos não encontra-
ram problemas de carácter religioso e o seu percurso de nobilitação
in sere-os a título pleno no patriciado florentino e toscano. um
estudo sobre os livros de contas da família, ou melhor, das famílias
Ximenes, pode permitir verificar se a sociabilidade destes portugue-
ses se afastou dos modelos da aristocracia florentina, também ela
procedente do mundo financeiro e comercial, e em que tempo
adoptaram os gostos e rituais dos seus pares florentinos e como cul-
tivaram as relações familiares. 32 de facto, inseriram-se na sociedade
florentina, ligando-se a esposas das principais famílias, como os ale-
manni, os Gerini, os incontri, os scarlatti e os Panciatichi, fa mília
patrícia de origem antiga, em cujos bens confluiu o património dos
Ximenes quando, em 1816, se extinguiu a sua linha masculina. 

a 21 de Junho de 1751 foram admitidos nas fileiras do patriciado
de Florença “per essere questa famiglia stata ammessa con la pro va
dei suoi quattro quarti nobili nell’ordine di s. stefano per gius tizia, e
per aver continuato il loro splendore non solo con nobili e distinti
parentadi, ma ancora con l’abbondanza di ricche sostanze”. 33

Em 1591, como reconhecimento do seu labor de mediador da
chegada dos Ximenes, também Ferrando Mendes obteve a investi-
dura do feudo de Miranda. 34 Em 1607 erigiu uma comenda de
patronato da qual foi investido o seu filho stefano, nascido em
Lisboa, então com apenas 14 anos, vinculando o seu palácio de Pisa
e terras e quintas no condado. o título de cavaleiro foi o caminho
para a inserção dos Mendes na aristocracia florentina, stefano casou
com a senhora nobre Francesca, filha de recco capponi. 35 dois
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32 sobre o estudo da evolução dos costumes através das fontes da cultura material,
veja-se r. aGo, Socialità e salotti a Roma tra Sei e Settecento, in M. L. BEtri, E. BraMBiLLa (a
cura di), Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento, Venezia, 2004, 
pp. 177-188. 

33 asFi, Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza, 17, ins.19. 
34 asFi, Auditore delle Riformagioni, 18, cc. 799. 
35 d. BarsaNti, Portoghesi a Firenze, cit., pp. 202-207. 
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percursos familiares, o dos Mendes e o dos Ximenes,  por muitos
motivos excepcionais, nos quais a chegada à nobilitação e ao investi -
mento imobiliário e de terrenos se conjugou com a actividade fi -
nanceira e comércio internacional. a sua chegada à toscana foi
seguida por outros portugueses, que não se dedicaram apenas ao
comércio, mas abriram também actividades manufactureiras: de Ve -
neza pediram transferência para Livorno domenico e Giovanni ro -
drighes Pardo e Francesco da costa, para abrirem uma fábrica de
solimão para comerciar com o Levante, enquanto que Ferrando
Mendes geria uma manufactura de fazendas e antonio Gutirrez
abriu uma refinaria de açúcar. Junto com muitos cristãos-novos de
origem portuguesa, a seguir aos privilégios conferidos aos mercado-
res ponentinos e levantinos de 1591 e de 1593 (a Livornina) estabele -
ceram-se em Pisa judeus de origem portuguesa. Muitos deles deixa -
ram Veneza, Ferrara e ancona impulsionando a nova rota que
mu dava os tráfegos do Mediterrâneo com a Europa do Norte, do
adriático para Livorno. a paz entre Espanha e inglaterra e a trégua
de 1609 entre a coroa espanhola e as Províncias rebeldes acrescen-
taram a oportunidade de troca entre as comunidades do Norte da
Eu ropa e o Mediterrâneo e marcaram no século XVii o sucesso do
porto franco de Livorno, que se transformou no porto de interme-
diação entre a Europa do Norte e o Mediterrâneo ocidental e o
Mediterrâneo muçulmano.
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