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Falar das relações culturais entre Itália e Portugal, significa, des- 

de logo, trazer 2 colação a importância fulcral de Roma. A antiga 

cidade imperial dos Césares, feita centro do Cristianismo e sede dos 

Papas, exerce, através dos sécr~ios, sobre os povos cristãos, uma in- 

fluência religiosa essencial e unia não menos importante dinâmica 

cultural. Não é sem razão que, na modernidade, com afirmação da 

cultura laica, as diversas nações, mesnio de tradição religiosa não ca- 

tólica, procuram ter junto do Vaticano a sua embaixada. Dessa forma, 

estimuiam-se os canais de reciprocidade cultural, política e mental. E 

se, nestes tempos de acentuado laicismo, isso continua a ser verdade, 

que dizer de períodos históricos mais antigos, sobretudo aquando 

das descobertas marítimas portuguesas e da Renascença italiana? Pois 

é, precisamente, nesse contexto que se salienta a figura do humanista 

português Aquiles Estaço (Statius, 2 latina) e a criação da Bibliote- 



ca Vallicelliana', que eu descobri quando, casualmente, há tempos, 

passeava por Roma e passei em frente da Chiesa Nuova, no Corso 

Vitorio Enmanuele. Visitei a Igreja e não deixei de entrar no claustro, 

onde se indicava o acesso 2 interessante e artística biblioteca. 

I. Aquiles Estaço, quem foi? 

É figura portuguesa de relativa importância cultural e, entre nós, 

quase desconhecida dos estudiosos. Todavia, alcançou notoriedade 

na Itália, donde, aliás, no século XV tinham vindo dois humanistas 

para I'ortugal e que, com certeza tinham introduzido o novo gosto 

cultural2. 

Verdadeiro alentejano, nascido na Vidigueira a 15/V/1524, mor- 

reu devoto católico em Roma a 26/IX/1581. O pai, cavaleiro da Or- 

dem de Cristo, célebre pelas façanhas militares no Oriente, já viúvo, 

quis fazer penitência nos conventos da Serra de Ossa e de Alcobaça. 

Ainda tentou orientar o filho para a carreira das armas, levando-o 

muito jovem para a Índia, mas acabou por lhe permitir seguir letras. 

Estudou, de facto, humanidades na Universidade de  Évora com André 

de Resende e dali seguiu para Lovaina, onde ombreou em oratória 

com o mestre Pedro Nanio. Por causa das guerras religiosas (protes- 

tantismo emergente), foi para Paris e ali publicou, em 1549, uma Sil- 

va de vh-iospoemas, dedicados ao Infante D. Luís, irmão do nosso rei 

D. João 111. Depois dum breve regresso a Lovaina, em 1555, seguiu 
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O humanista português Aquiles &taço 

definitivamente para Roma, seduzido pela iniciativa de Carlos Borro- 

meo, sobrinho e Secretário do  Papa Pio IV, no sentido de colaborar 

na tradução das obras dos padres gregos da Igreja. Parece que obteve 

uma cadeira no Colégio "De Sapientia", universidade romana, e foi 

nomeado bibliotecário do  Cardeal Sforza. O contacto com a riqueza 

dos manuscritos deste Cardeal, aliciou-o no aprofundamento do co- 

nhecimento do latim, grego e hebraico. Até os papas se interessaram 273 - 
pela sua colaboração. Pio IV chamou-o para secretário do Concílio 

de Trento (1545-1563), onde se tornou amigo de S. Carlos Borromeo. 

O papa S. Pio V fê-lo secretário das cartas latinas para os príncipes 

e governantes e Gregório XIII inscreveu-o entre os seus familiares. 

Em nome do rei de Portugal, D. Sebastião, que bem o queria cá no 

país, prestou duas vezes obediência. O próprio rei o requeria para 

cronista e guarda-mor da Torre do Tombo, e o Cardeal D. Henrique 

requisitou-o para secretário, mas tudo foi rejeitado. Foi em Roma que 

devotadamente trabalhou e piedosamente morreu, sem que, primei- 

ro, tivesse feito testamento das suas obras e biblioteca para o Colégio 

do Oratório de  S. Filipe Neri. Na primeira capela do  lado esquerdo 

da igreja, dedicada à invocação da Mãe de Deus, foi sepultado com 

hábito de dominicano. As suas obras muito ajudaram os trabalhos 

históricos do Cardeal César Baronio e foram úteis para muitos estu- 

diosos da literatura e da llistória. O papa Xisto V, para homenagear a 

sua memória, atribuiu a um seu parente honroso benefício. 

As suas muitas obras escritas em latim, que lhe valeram a tradu- 

ção do sobrenoirie para STAWS, foram todas publicadas em Paris, 

Lovaina, Antuérpia e Roma. São estudos sobre os clássicos, como 

Cícero e diversos Padres da Igreja. Algumas são sobre relações pa- 

pais: Oratio ad Pium IV; Pontflcein Maxiinum Sebastiani primi Por- 

tugalliae, Roma, 1560, Lisboa, 1736; outra do mesmo rei a Gregório 

XIII, e uma de Fr. João de la Valeta, grão-mestre da Ordem de  Malta 

para Pio V. Ficou famoso e com várias edições o estudo Epistola ad 



Nauarrum de reditibus ecclesiasticis, Roma, 1552, 1574, 1581, 161 1 e 

em Hamburgo 1614. Também compôs Taboa geográ3ca do reino de 

Portugal, Roma 1560; elaborou diversos trabalhos em poesia. Tradu- 

ziu do grego para latim obras de S. João Crisóstomo (Sermões), de 

S. Gregório de Nissa, de Santo Atanásio, e de outros padres da Igreja 

e escritores eclesiásticos. E de sua autoria ainda ficaram trabalhos 

274 por publicar. Foi toda essa riqueza que ele quis oferecer ao Oratório 
- 

da Chiesa Nuova para ajudar a obra educativa e cultural de S. Filipe 

Neri. 

Por esta amostra se vê como se imiscuiu na onda do l-iumanismo 

e se empenhou com obras eclesiásticas, no que tinha sido convida- 

do pelo seu amigo Cardeal S. Carlos Borromeo. Quando morreu, o 

Cardeal Farnese terá exclamado: "Morreu o maior homem saído de 

Portugal"! 

II. O interesse da Biblioteca Vallicelliana 

De tão conhecida e célebre, a Biblioteca Vaticana ofusca as ou- 

tras bibliotecas em Roma, mesmo quando elas são também grandes 

e ricas em quantidade e qualidade de livros, pergaminhos e manus- 

critos como a Biblioteca Nacional Vittorio Einmanuele I1 (1876), a 

Biblioteca Casanatense (séc. XVII), a Biblioteca Angélica (1614), a 

Biblioteca dei Lincei, a Biblioteca Universitária Alexandrina (1661), 

sem contar com a variada e vasta teia de bibliotecas pertencentes 2s 

muitas universidades eclesiásticas. 

Da Biblioteca Vallicelliana, pouco conhecida dos intelectuais 

portugueses, quero eu, hoje e aqui, dar parte, porque ela é muito 

útil e até necessária para estudos históricos e eclesiásticos, estando, 

sem dúvida, inuito ligada ao humanista português Aquiles Estalo, 

ta~nbém este, um nome pouco lembrado entre nós. 



O hunzanistn pol-tuguês Aquiles Estnço 

Na cidade de Roina, no Corso Vittorio Emmanuele, junto à antiga 

Igreja de Santa Maria in Navicella, agora Chiesa Nuova, fica à esquer- 

da a sede do Oratório de São Filipe Neri. Nasceu em Florença no ano 

de 1515 e faleceu em Roma no ano de 1595, admirado e popularíssi- 

mo pelos intermédios musicais que compunha e realizava na sede da 

sua Congregação, e que deram origem à forma musical a que agora 

chamamos oratória. Ali existe uma importante biblioteca, impulsio- 275 

nada por que S. Filipe Neri, "Pippo i1 Buono" como lhe chamava o 

povo romano, que tanto apreciava a sua jovialidade. Procurando, 

efectivamente, iniciar unia obra de educação e cultura, não deixou 

de enriquecer a sua obra com uma biblioteca, onde padres e alunos 

encontrassem, com facilidade, instrumentos de formação e trabalho. 

Para o santo educador, dada a sua experiência como preceptor dos 

filhos de Galeotto de1 Caccia, a Biblioteca era, de facto, uma espécie 

de arsenal de cultura, onde os homens poderiam aprender e encon- 

trar instrumentos de saber. O princípio do mens sana in corpore sano 

norteava os ideais educativo-pedagógicos de S. Filipe Neri e da sua 

obra do "Oratorio", que foi aprovada por Bula de Gregório XIII "Co- 

piosus in misericordia", a 15/VII/1575. 

Depois dum primeiro edifício, os trabalhos para a construção do 

Oratório definitivo prolongaram-se de 1637 a 1649, e foram confia- 

dos a Francisco Borromini (1599-1667), arquitecto reconhecidamente 

admirado e amigo do  P.' Virgílio Spada, que inseriu o projecto do 

Borromini na sua obra Opus architectonicum equitis Fr. Borromini, 

publicado ern 1647 e ilustrado pelos desenhos do  próprio Borromini. 

Lembreinos que César Baronio foi o primeiro bibliotecário (1584- 

-1587), ele que seria elevado a Cardeal e ficou conhecido como autor 

dos célebres Annales ecclesiastici. 

O edifício da Biblioteca, sobretudo o salão, com uma bela pintu- 

ra no centro da sala de leitura, é uma nobre obra de arte concebida 

por Borromini e por ele dirigida até 1650, sendo acabada por Camilo 

Arcucci. 



Num primeiro momento, o fundo inicial era constituído pelos 

livros do uso de S. Filipe Neri, mas depois outros fundos se acrescen- 

taram. Entre eles, sobressai a dádiva de Aquiles Estaço. Com efeito, 

no seu testamento (25/V/1581), levado por S. Carlos Borromeo, que 

o apresentara a S. Filipe Neri, o português outorgava todos os seus 

livros à Congregação do Oratório, com obrigação de os facilitar a ser- 

276 viço público (ex extraneisprobis viris ibi conuenientibus), como ele 
- 

próprio determinara em latim. O fundo da dádiva compreendia 1700 

livros impressos com edições em francês, clássicos latinos e gregos, 

muitos de patrologia, edições da Bíblia e 300 manuscritos, entre os 

quais a célebre "Biblia de Alcuino" (Ms. B 6). Tudo isto vem elenca- 

do no Ms. Val. P. 186, elaborado entre 1581-1605. Em muitas destas 

obras se encontram anotações ou apostilas de Estaço. Felizmente, a 

Biblioteca Vallicelliana conseguiu fazer diligentes pesquisas e recons- 

tituir um precioso e douto catálogo dos livros de Estaço, que ainda 

se conservam3. 

A biblioteca Vallicelliana sofreu várias depredações, sobretudo 

durante a ocupação de Roma pelos franceses (1797-1799). Mas, em 

1874, na sequência da supressão dos institutos religiosos, foi trans- 

formada em biblioteca de direito público e assim foi defendida e não 

mais roubada nem dispersa. 

As pesquisas bibliográficas sobre a dádiva Estaço, ainda rema- 

nescente na Biblioteca Vallicelliana, permitiram a Maria Teresa Rosa 

Corsini descobrir 182 volumes, dos quais 142 certos, 37 prováveis 

miscelâneas e mais três não contados no Ms. 186. 

Esta é a notável biblioteca dum homem de cultura, português, 

ao tempo do Renascimento, e que Roma se orgull-ia de conservar e 

mostrar. Hoje e aqui, quisemos avivar na memória dos portugueses a 

importância cultural deste português que a Itália admira e conserva. 

I libri de Acbille Stazio. Alle origrini clella Biblioteca Vallicelliana, Roma, Edizioni 

De Luca, 1975. 


