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Neste pequeno artigo pretendo examinar as transcrições do ape-
lido judaico aycn, tal como aparecem nos documentos guardados
nos Arquivos de Estado de Ferrara e Modena, bem como nos livros
dedicados a Doña Gracia. Não irei tratar aqui, neste momento, da
história desta família.

Antes de descrever alguns dos documentos disponíveis, vale a
pena relembrar que os notários e escrivãos italianos não estavam,
geralmente, familiarizados com palavras estrangeiras e tinham
grandes dificuldades em traduzir, não apenas os nomes hebraicos,
mas também os espanhóis e portugueses. Os notários de Ferrara
geralmente transcreviam os nomes estrangeiros foneticamente,
utilizando qualquer combinação de letras que reproduzisse o som
de forma mais aproximada.

No século XVI não existiam regras gráficas adoptadas para a lín-
gua italiana. Os notários usavam numerosas letras ou combinações de
letras mutáveis, até no mesmo documento. Por exemplo, o «c» forte
era muitas vezes transcrito como «qu» e também era substituído por
«g». Assim, para exemplificar, o apelido de Don João Micas era
traduzido como Miquas, Miques, Migues, ou até Michas e Mixas.

Como veremos, um problema similar coloca-se com a trans-
crição da palavra aycn, o antigo apelido de uma ilustre família ori-
ginária de Sória em Castela, ligada aos Benveniste 1. Entre 1552 e

Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 5, 2005, pp. 77-86.

1 Veja-se, por exemplo, Archivos de Simancas. Registro General del Sello, Vol. XII, (Enero-
-Diciembre 1495), Instituto Ieronimo Zurita, Madrid-Valladolid, 1974, p. 617, n. 3826.



Tribulaçoens de Israel 7 à «illustrissima Senhora Doña Gracia Nasci».
Esta foi, provavelmente, a primeira e única vez em que o apelido foi
transcrito como «Nasci» em Ferrara 8.

Nem Yomtob Atias, nem Samuel Usque tiveram alguma vez
uma oportunidade de ver este apelido transcrito em caracteres la-
tinos num documento oficial. Eles tentaram, de diferentes modos,
reproduzir o som pelo ouvido.

Como observação marginal, podemos lembrar que, um ano
antes, Yomtob Atias publicara uma vulgarisação em espanhol do
Livro Hebraico de Orações 9 no qual apresentava as passagens principais
de algumas orações em caracteres latinos Ele também transliterou
as primeiras palavras e/ou os títulos de outras orações para carac-
teres latinos, de forma a possibilitar que os antigos marranos de
Ferrara seguissem a cerimónia conduzida em hebraico, uma língua
que a maior parte deles ainda não aprendera 10. Yomtob geralmente
transcreveu o conjunto wyc por um «s» simples e não como «sc(i)».
O mesmo se aplica ao Siddurim do século XVI, impresso em Ve-
neza, no mesmo período 11.

Brianda Mendes, irmã de Doña Gracia, estabeleceu-se em
Ferrara em 1556, onde regressou oficialmente ao Judaísmo, ten-
do morrido pouco tempo depois. Não consegui encontrar o seu
nome judaico em qualquer auto notarial. No entanto, segundo o
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1554, em Constantinopla, Doña Gracia e os seus sobrinhos, Don
Ioão e Don Bernardo, assumiram novamente este nome e fizeram
reviver a sua glória.

O antigo significado deste nome estava estritamente associado
com o conceito de liderança, de alta dignidade e comando 2. É 
também possível que, na antiga Espanha, tenha sido usado não
apenas para indicar a família, mas também para referir o acto de
liderar, papel representativo de uma figura pública. Nos tempos
modernos, o termo é utilizado para designar o Presidente do Es-
tado de Israel.

Como é bem sabido, Beatriz Mendes de Luna, mais tarde
chamada Doña Gracia Naci, não usou publicamente o seu nome
judaico, nem em Antuérpia, nem em Veneza e Ferrara. Mesmo em
Constantinopla ela assinava a sua correspondência com o Duque
Hércules II de Ferrara 3 e com o governo de Ragusa 4 como Beatriz
de Luna.

Tanto quanto sabemos, o apelido de Doña Gracia aparece pela
primeira vez em caracteres latinos na forma «Naci» na dedicatória
da chamada versão judaica da Bíblia de Ferrara (1553), assinada por
Yomtob Atias [alias Alvaro de Vargas 5], espanhol, e por Abraham
Usque, português 6.

Alguns meses depois, Samuel Usque dedicou a sua Consolaçam as
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2 Cecil ROTH, Doña Gracia of the House of Nasi, Philadelphia 1948; Andrée AELION
BROOKS, The Woman who defied Kings, The life and times of Doña Gracia Nasi, A Jewish Leader
during the Renaissance, Paragon House, St. Paul, Minnesota, 2002, p.319.

3 Archivio di Stato di Modena, Cancelleria Ducale, Lettere Particolari, Busta 747.
RENATA SEGRE, Sephardi Refugees in Ferrara: Two Notable Families in B. R. GAMPEL, Edit.,
Crisis and Identity in The Sephardic World, 1391-1648, pp. 164-185: 179.

4 M. ORFALI, Doña Gracia Mendes and the Ragusan Republic, in The Mediterranean and the Jews,
Society, Culture and Economy in early Modern Times, II, Jerusalém 2002, pp. 175-202: 200-202.

5 Cf. A. di LEONE LEONI, New information on Yom Tob Atias (alias Alvaro Vargas) co-
publisher of the Ferrara Bible, in Sefarad 57, Madrid 1997, pp. 271-276.

6 IACOB M  HASSÁN, Dos introducciones de la Biblia de Ferrara: in I. M. HASSÁN (ed.),
Introducción a la Biblia de Ferrara, in: Actas del Simposio Internacional sobre la Biblia de Ferrara
(Sevilla, 25-28 de noviembre de 1991). Madrid, 1992, 13-66.

7 Consolaçam as Tribulações de Israel Composto por Samuel Usque, Empresso en Ferrara en casa de
Abraham aben Usque 5313 da criaçam, am d. 7 de setembro, f. IIr: «a illustrissima Senhora Doña
Gracia Nasci».

8 Em documentos espanhóis do último quartel do século XV encontram-se as grafias
Naçi e Nasci. Agradeço esta informação ao Doutor António Andrade da Universidade de
Aveiro que tem em preparação um importante estudo sobre a origem das famílias Naci e
Benveniste.

9 Yomtob ATIAS, Libro de Oracyones  de todo el año traduzido  del Hebrayco de verbo a verbo
de antiguos exemplares ... 5312 [=1552] De la Criacion a 14 de Sivan.

10 Herman PRINS SALOMON, Hispanic Liturgy Among Western Sephardim, in American
Sephardi, II 1969, pp. 49-59: 51-52.

11 Tomei a liberdade de citar o meu artigo The Pronunciation of Hebrew in the Western
Sephardic Settlements, que será publicado num dos próximos números da revista Sefarad.



declarou que se estabelecera em Ferrara para casar com Doña
Beatriz Benveniste.

Don Samuel viveu em Ferrara cerca de dois anos e teve o seu
nome de família constantemente transcrito como Naci, Naçi ou
Naçj, em dezenas de documentos.

Como vimos, neste período, os notários de Ferrara não seguiam
qualquer regra ortográfica e transcreviam todos os nomes de forma
desordenada e aleatória. A meticulosa e constante tradução do
apelido de Samuel como «Naci» foi, certamente, o resultado de um
esforço especialmente cuidado.

Don Samuel e Doña Gracia deixaram Ferrara no final de 1558,
ou no início de 1559. Don Samuel tinha emprestado ao Duque
Hércules 9.000 escudos de ouro, que se juntava a numerosos, e
muito mais significativos, empréstimos concedidos por Agostinho
Anriques e Aires de Luna, que actuavam como feitores de Doña
Gracia Naci.

Samuel Dardero, o fiel feitor de Don Samuel, percebeu que era
impossível ter o dinheiro de volta. Conseguiu, então, um acordo
parcial, no qual a fábrica de lã pertencente ao Duque lhe fornecia,
em diferentes prestações, 84½ peças de lã vermelha e cremisi num
valor total de 4.360 escudos 16.

A 13 de Setembro de 1559, Samuel Dardero deu um recibo 
para estes bens. Don Samuel juntou a sua aprovação e assinou:
«Samuel Naçj». Este foi, provavelmente, o último documento que
assinou em Ferrara. A dívida residual nunca foi paga pela Câmara
Ducal.

No Archivio di Stato di Ferrara está guardado um documento
único assinado, por Beatriz Mendes, com o seu nome hebraico em
caracteres latinos, surgindo como «Gracia Naçi». Trata-se de uma
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Rabi Abraham de Rovigo, ela assumiu o nome Reina [apelido não
referido] 12.

A sua filha, Beatriz «la chica», chamava-se a si mesma: Gracia
Benveniste e aparentemente nunca usou o apelido aycn em do-
cumentos oficiais ou em autos notariais, mesmo após o seu casa-
mento com Don Samuel, irmão de Don Yosef Naci.

No entanto, em 1558, quando foi retratada na bonita medalha de
bronze gravada por Pastorino de Pastorini, ela apresenta o seu
nome escrito no bordo da medalha em caracteres hebraicos como:
aycn hayxrg (Gracia Naci) 13.

A 27 de Janeiro de 1557, D. João Micas (agora chamado 
aycn [wy)dirigiu uma carta ao Duque Hércules II e informou-o, num
italiano perfeito, que Agostinho Anriques e Duarte Gomez iriam
visitá-lo, no sentido de resolver diversas questões relacionadas com
Gracia la Chica. A assinatura, quase indecifrável, de Don Iosef
deverá, provavelmente, ser lida: «Jocef Nacj» (ou «Nazj») 14.

Em 1557, Bernardo Micas, agora chamado aycn lawsc, chegou a
Ferrara para casar com a orfã Gracia (la Chica), a filha de Diogo
Mendes e Brianda de Luna. Num auto lavrado pelo notário Sivestri,
a 9 de Junho de 1557, declarou ser «Don Samuel Naci filho 
do falecido Don Samuel de Joze Naci, apelidado Doctor Michas
[corrigido como Maichaes], um Judeu Português» 15. Ele também
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12 J. BOKSEMBOIM, She’elot u-Teshubot Mattanot ba-Adam, Tel Aviv 1983, p. 367. H.P.
SALOMON e A. di LEONE LEONI, Mendes, Benveniste, de Luna, Micas, Nasci: The State of the Art
(1532-1558) The Jewish Quarterly Review, LXXXVIII, 1998, pp.135-212: p. 163, nota 84.

13 N. L. KLEEBLATT e Vivian B. MANN, Treasures of the Jewish Museum, New York
1986, pp. 54-55.

14 Archivio di Stato di Modena, Cancelleria Ducale, Lettere Particolari, Busta 979. Veja-
-se figura 1.

15 Archivio di Stato di Ferrara, notário Benedetto Silvestri, matr. 594, pacco 27S: «Mag-
nificus dominus Ser Samuel Naci, filius quondam Doni Samuelis de Joze Naci nunc-
cupatus il Doctore Michaes, Hebreus Portugensis nunc commorans Ferrariæ». Veja-se a
figura 2. Depois da conversão geral de 1497, Don Samuel Naci adoptou o nome cristão de
Agostinho Henriques Micas. Cf. Herman PRINS SALOMON e A. di LEONE LEONI,
Mendes, Benveniste, de Luna,cit. p. 170.

16 Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale, Libro della Camera Ducale di Ferrara tenuto
per il Negotio dell’Arte della Lana, chiamato Autenticho coperto di vitello ..., sub data; ASMo, Camera
Ducale, Cassa Vecchia Segreta, Busta 12.
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carta, escrita em 1564, em Constantinopla, para Abraham Catelano,
em português com algumas expressões hebraicas abreviadas. Apre-
sentamos aqui uma reprodução fotográfica e uma transcrição in-
tegral deste importante documento 17.
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17 Veja-se a figura 3 e a respectiva transcrição do documento. Espero fazer referência a
esta disputa entre Doña Gracia e Abraham Catelano e o seu associado num dos próximos
volumes dos Cadernos de Estudos Sefarditas.

FIGURA 1
Archivio di Stato di Modena, Cancelleria Ducale,

Lettere particolari, busta 979, 27 de Janeiro de 1557.
Uma carta de «Jocef Naci (ou Nazi)» para o Duque Hércules II de Ferrara.
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FIGURA 2
Archivio di Stato di Ferrara, notário Benedetto Silvestri, matr. 594,

pacco 27S, 9 de Junho de 1557.
O «Magnífico» Don Samuel Naci [anteriormente chamado Bernardo Micas],
um Judeu Português, declara ser o filho do falecido Doutor Don Samuel de

Joze Naci, chamado «Doutor Miches»

FIGURA 3
Archivio di Stato di Ferrara, Archivio notarile.

Uma carta escrita por Dona «Gracia Naçi» para o mercador Português
Abraham Catelano, em 29 de adar 5324 (Segunda-feira, 13 de Março de 1564).

TRANSCRIÇÃO DA FIGURA 3

1 [oa]v  [,rzg]c

Senhor,

Copia

Semuel Naçi 2 u”mh me deu hua carta vosa em que dizeis que lhe dee certos din-
heiros que vos devo, os quais eu no tenho nem por vos recebi nada de Pero del
Benino 3 como por esta vosa p[roprietad]e 4 que fazeis conto que aja recebido, mas
vindo suplicação vosa pera estar a conta e dar quitança achandose que vos devo
alguo, o paguarei de mui boa vontade, e outro por esta não tenho que dizer N[osso]
S[enhor]  seja em vosa guarda, de Belvedere, junto de Costantinopla a 29 de adar
5324 [13 de março 1564].

Gracia Naçi

1 [oa]v  [,rzg]c  = Com a ajuda de Deus.
2 u”mh = Possa o seu Defensor e Redentor conservá-lo.
3 Pero del Benino era um dos agentes de Dona Gracia em Ragusa e na região
balcânica.

4 Proprietade: bens que pertenciam, em parte, a Abraam Catelano.
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FIGURA 4
Archivio di Stato di Ferrara, not. G. Battista Saracco, matr. 493, pacco 29.

[Dezembro de 1556 ou Janeiro de 1557]. Súplica apresentada 
ao Duque de Ferrara por Graçia Benveniste depois da morte da sua mãe

Brianda de Luna, para que a tia Beatriz de Luna e o tio Aires de Luna 
sejam nomeados seus tutores e curadores. Na ausência de Beatriz de Luna 

que vive no Levante, Agostinho Henriques tomará o seu lugar.

FIGURA 5
Samuel Dardero, Feitor de Don Samuel Naci apresenta um recibo de uma
quantidade indeterminada de panos de lã no valor de 360 escudos de ouro,
como pagamento parcial de um empréstimo que Samuel fizera ao Duque.

A 20 de Setembro de 1559 Don Samuel confirma e aprova.


