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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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O firmamento litterario de Diogo Barbosa Machado: 
uma Bibliotheca que cruza oceanos
Barbosa Machado’s Firmamento Litterario: A Library that Crosses Oceans

André Filipe Neto
CHAM / Universidade NOVA de Lisboa, Portugal

andrefcgneto@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8877-2798

Resumo
A Bibliotheca Lusitana publicada entre 1741 e 
1759, é a concretização de um projecto biobiblio-
gráfico no Portugal de Setecentos. Diogo Barbosa 
Machado (1682-1772) é o responsável pela sua 
concretização. 
Produto de uma forma distinta de labor acadé-
mico, fruto do seu contexto de produção, a obra 
pode ser útil para estudarmos, não apenas os 
autores, mas também as concepções de História 
setecentista ou reflectir sobre a concepção de 
autor. Tentativa de obra total, exige a participação 
de múltiplos académicos e instituições. Visualizar 
essa rede e sondar de que geografias são os au-
tores e obras recuperados por Diogo Barbosa 
Machado poderá contribuir para visualizarmos 
que firmamento é este. É este um theatro littera-
rio que se prolonga no espaço Atlântico? Qual é 
o lugar do mundo iberoamericano na obra? Que 
mapa surge quando localizamos os autores elei-
tos por Barbosa Machado?

Palavras-chave: Século XVIII, Portugal, Barroco 
Joanino, bibliotecas, autores, Diogo Barbosa 
Machado.

Abstract
The Bibliotheca Lusitana, published between 1741 
and 1759, marks the fufillment of a bibliographical 
project in Portugal of the 1700s. Diogo Barbosa 
Machado (1682-1772) is responsible for its mate-
rialisation. Stemming from the chronology in which 
it was published, the series of volumes is useful in 
the analysis of not only the authors mentioned but 
also concepts of History in the seventeenth cen-
tury and the concept of authorship. In an attempt 
to create a comprehensive work, the participation 
of multiple academics and instituions is required. A 
visualization of the geographic network of authors 
and collaborators may aid in the understanding of 
what Barbosa Machado puts in writing. Is this a 
theatro litterario that extends to the Atlantic world 
of the time? What is the place of the Ibero-American 
world in the works? What map can be drawn when 
putting together the agents, authors, and corres-
pondents of Diogo Barbosa Machado?

Keywords: 18th century, Portugal, Joanine Baroque, 
Library, Authors, Diogo Barbosa Machado.
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Diogo Barbosa Machado nasce em Lisboa a 31 de Março de 1682. Estuda 
na Congregação do Oratório e na Universidade de Coimbra e, Oratoriano 
a partir de 17241, é nomeado Abade de Santo Adrião de Sever em 17282.

 Barbosa Machado escreve, na obra em que adiante nos dete-
remos, a sua biografia e nela refere a sua filiação, educação e quem o 
nomeia para os cargos que ocupa. Um dos 50 académicos do número da 
Academia Real da História3, as obras que compôs dão resposta a um dos 
propósitos primeiros da Academia: escrever as memórias históricas do 
reino de Portugal4.

1. Barbosa Machado é, afinal, fruto desse meio. A Congregação do Oratório, inspirada 
no Oratório romano de São Filipe Nery (1515-1595), surge em Portugal pela mão 
por Bartolomeu de Quental (1626-1698), capelão-confessor de D. João IV, e ocupará 
nos reinados seguintes um lugar cimeiro, aliado a uma função pedagógica firmada 
na originalidade —não sendo ordem mas uma comunidade secular— contribuindo 
para a dignificação da figura do clérigo e para a promoção do ensino. No reinado 
de D. João V atinge o auge do seu prestígio e em 1716 o rei concede o privilégio de 
acesso directo à Universidade para os estudantes do Oratório, prerrogativa até então 
reservada aos Jesuítas. O oratório, núcleo central da casa, e único espaço aberto ao 
público era um espaço em que se “ensinava permanentemente seja através da cate-
quese, seja por meio de sermões, urdidos numa perspectiva claramente pedagógica”, 
in Santos, Eugénio Francisco dos. “Oratorianos”, Moreira Azevedo, Carlos (dir.). Di-
cionário de História Religiosa de Portugal. Vol. 3. Mem Martins, Círculo de Leitores, 
2001, págs. 328-334. Sobre a progressiva assunção desse lugar do ensino no seio da 
Congregação veja-se Santos, Zulmira. Literatura e espiritualidade na obra de Teodoro 
de Almeida: 1722-1804. Porto, Edição da Autora, 2002. Disponível em:
https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/67022 (Consultado a 03/02/2017).

2. Segundo Rodrigo Bentes Monteiro não permanece em Santo Adrião de Sever, renun-
ciando mas ficando com uma pensão “suficiente para comprar libros y no salir más 
de Lisboa, pudiendo así dedicarse a las letras y la historia”, Monteiro, Rodrigues 
Bento. “Oratorio de los reyes y sus conquistas: retratos y folletos recortados por Dio-
go Barbosa Machado”, Palomo, Federico (coord.). Anejo XIII de Cuadernos de História 
Moderna - La Memoria del Mundo: clero y cultura escrita en el mundo iberico, Madrid, 
Norteamérica, 2014, págs. 195-215. Disponível em (Consultado a 03/02/2017):
https://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/46797

3. Sobre a Academia Real da História, fundada em 1720, veja-se o estudo fundamental 
de Isabel Ferreira da Mota. Cf. Mota, Isabel Ferreira da. A Academia Real da História. 
Os intelectuais, o poder cultural e o poder monárquico no séc. XVIII. Coimbra, Miner-
vaCoimbra, 2003.

4. Segundo Diogo Barbosa Machado, a Academia é fundada para responder à necessida-
de de escrever as Memórias do Reinado de D. Sebastião, D. Henrique e D. Filipe I, II e 
III. Entre as suas obras, citadas pelo próprio na sua biografia, encontramos obras que 
respondem a esse propósito, como é o caso das Memorias para a Historia de Portugal 
que comprehendem o governo del Rey D. Sebastião unico em o nome, e decimo sexto en-
tre os Monarchas Portuguezes do anno de 1554. até o anno de 1561, as Memorias para 
a Historia de Portugal etc. desde o anno de 1561 até o ano de 1567, as Memorias para 
a Historia de Portugal etc. desde o anno de 1567 até o ano de 1574 e as Memorias para 
a Cf. Barbosa Machado, Diogo. Bibliotheca Lusitana, historica, critica e chronologica. 
Lisboa, Antonio Isidoro da Fonseca, 1741-1759, págs. 634-635.

Um autor
de autores: Diogo 
Barbosa Machado

Pág seguinte Fig. 1. Henri 
Simon, Diogo Barbosa Machado 

ulyssiponense abbade da 
parochial igreja, Thomassin, 

1741. Gravura. Biblioteca 
Nacional de Portugal, Lisboa, 

http://purl.pt/4685
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 A obra que aqui olhamos não faz parte do citado projecto edito-
rial da Academia. No entanto, como obra que se apresenta ao rei, fruto 
do trabalho deste académico, inserida num momento novo da produção 
historiográfica portuguesa, a Bibliotheca de Barbosa Machado legitimar-
se-á, fazendo uso de técnicas específicas —as directrizes de impressão 
da Academia Real da História— e procurando acertar passo com este 
estágio que o discurso historiográfico conhece no Portugal de Setecentos. 
Concorrente para a assunção do lugar que a obra ocupa é a sua legiti-
mação através dos pares, que reconhecem a obra e que disso mesmo 
deixam testemunho nos poemas e elogios que abrem o primeiro tomo 
da publicação da obra, logo em 1741.

 Barbosa Machado termina a sua biografia referindo a obra em 
que o autor se escreve: os três primeiros tomos da da Bibliotheca Lusitana. 
Esse fixar da sua biografia, acto que não pode ser esvaziado do poder 
que o reveste, é, afinal, exemplo do que levará a cabo com todos os ou-
tros autores: fixar um autor, a sua narrativa e o porquê de ali se incluir. 
Coleccionador e bibliófilo, académico e historiador, morre em 1772.

 Além do seu trabalho enquanto historiador e académico da 
Academia Real da História, o seu papel de coleccionador e bibliófilo é 
profícuo. Rodrigo Bentes Monteiro aponta as 4300 obras em 5700 volumes 
reunidas na biblioteca pessoal de Diogo Barbosa Machado. Essa biblio-
teca, as suas colecções de folheto e a reunião de manuscritos, gravuras, 
retratos contribuem para a forma como se apresenta perante a História. 
Nas palavras de Bentes Monteiro:

forjaba así una representación narrativa de amplio espectro, pero que reunía 

piezas visuales y escritas, aisladas entre sí en el pasado y correspondientes 

a diversos momentos de producción (…) memorias particulares convertidas 

en un modo de escribir la historia5.

 Além da sua representação escrita, no primeiro tomo da sua 
obra, faz-se representar em gravura de Henri Simon Thomassin, entre os 
livros —aspecto menos comum na representação6— e com uma pena na 

5. Monteiro, Rodrigues Bento. “Oratorio de los reyes y sus conquistas…”, op. cit., págs. 
213-214.

6. Marques, Ana Luísa. Arte, Ciência e História no Livro Português do Século XVIII. Tese 
de Doutoramento em Belas-Artes (Ciências da Arte), Lisboa, Faculdade de Belas-
Artes da Universidade de Lisboa, 2015, pág. 344. Disponível em:
https://repositorio.ul.pt/handle/10451/19926 (Consultado a 03/02/2017).
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mão, escolhendo para si os símbolos com que quer estabelecer memória. 
Sobre a obra que aqui olhamos, a sua Bibliotheca, escreve:

De todas as producçoens litterarias, com que os mayores Sabios eterni-

zàraõ a sua fama nos Annaes da Posteridade, nenhuma lhes mereceo mais 

gloriosos elogios, e celebres applausos que o laborioso estudo de huma 

Bibliotheca, onde pelo impulso das suas pennas renacem a nova vida os 

escritores, que a tinhaõ alcançado immortal na Republica das Letras7.

A Bibliotheca Lusitana de Diogo Barbosa Machado é uma obra composta 
por 4 volumes, publicada entre 1741 e 1759.

 Obra familiar para qualquer estudante de história em Portugal, 
é usada maioritariamente como fonte de informação biobibliográfica 
acerca dos autores. Independentemente dessa vasta utilização, a obra 
não foi ainda objecto central de um trabalho de investigação, embora 
existam alguns estudos sobre a figura de Diogo Barbosa Machado e 
alguns aspectos de outras obras suas8, como é o caso das colecções de 
folhetos, opúsculos e mapas ou parte da sua correspondência mas a sua 
Bibliotheca aguarda ainda9. 

7. Barbosa Machado, Diogo. “Prólogo”, Bibliotheca Lusitana, historica, critica e chronolo-
gica. T. I. Lisboa, Antonio Isidoro da Fonseca, 1741.

8. Entre esses momentos de estudo encontramos a obra de Rui Vieira Nery. A Música no 
Ciclo da ‘Bibliotheca Lusitana’, que parte do projecto inicial de publicar os “artigos 
de carácter musicológico dispersos pela Bibliotheca Lusitana”, Nery, Rui Vieira. A 
Música no Ciclo da “Bibliotheca Lusitana”. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1984, pág. 15. O autor alarga o seu escopo analítico, intersectando esta obra com 
a Bibliotheca Hispana e Lusitana de D. Francisco de Almeida (1701-1745). Conside-
rando a Bibliotheca Lusitana como síntese final de um projecto que se desenrola no 
tempo, Rui Vieira Nery convoca esta Bibliotheca como ferramenta para o estudo da 
musicologia do período, consagrando um capítulo introdutório que não poderíamos 
deixar de referir. Nessa introdução desenha um panorama do percurso percorrido 
pela ideia de uma biblioteca de autores portugueses e as suas diferentes fases até à 
maturação do projecto com a publicação da Bibliotheca que aqui nos ocupa.

9. Rodrigo Bentes Monteiro (cf. Monteiro, Rodrigo Bentes. “Recortes de memória: reis 
e príncipes na coleção Barbosa Machado”, Soihet, Rachel; Bicalho, Maria Fernanda; 
Silva, Maria de Fátima (org.). Culturas Políticas. Ensaios de história cultural, história 
política e ensino de história. Rio de Janeiro, Mauad, 2005, págs. 127-154; Monteiro, 
Rodrigues Bento. “Oratorio de los reyes y sus conquistas…”, op. cit.; Ana Paula Cal-
deira (cf. Caldeira, Ana Paula Sampaio. “De Lisboa ao Rio de Janeiro: a trajetória da 
Coleção Diogo Barbosa Machado”, Varia Historia, vol. 47, n.º 28, 2012, págs. 211-233. 
Artigo em linha em (Consultado a 03/02/2017):
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-87752012000100010&lng=en&nrm=iso
estudam as colecções de retratos e folhetos, assinando  ainda um artigo conjunto so-
bre o tema (cf. Caldeira, Ana Paula Sampaio e Monteiro, Rodrigo Bentes. “A ordem de 

Bibliotheca
Lusitana,
Historica, Crítica e 
Cronologica
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 O primeiro volume do firmamento litterário de Diogo Barbosa 
Machado é publicado em 1741. A Bibliotheca Lusitana, Historica, Critica, 
e Cronológica na qual se comprehende a noticia dos authores Portuguezes, 
e das Obras, que compuseraõ desde o tempo da pormulgaçaõ da Ley da 
Graça até o tempo prezente, reflecte o que o seu título descreve: um le-
vantamento, histórico, empenhado numa tentativa crítica de análise das 
fontes, dados e referências recolhidos, dos autores e das obras. Diogo 
Barbosa Machado cria uma Biblioteca de Autores Portugueses. Mas que 
autores e que Portugal é o que surge desenhado?

 Concretização de um projecto anterior ao seu autor e ao seu 
tempo, a obra encontra no reinado de D. João V o seu momento. Nas 
palavras de Diogo Barbosa Machado: 

Com mysteriosa disposição da Providencia esperou a Bibliotheca Lusitana 

ideada hà mais de hum Seculo pelo laborioso disvelo de vaores eruditos o 

feliz Reynado de V. Magestade para sahir ao teatro do Mundo como prevendo, 

que no faustissimo tempo em que no trono de Portugal se admirasse a união 

da Sciencia com a Soberania, mais dificil, que a do Amor com a Magestade, 

alcançarião os Sabios que fecundamente produziu esta Monarchia na larga 

diuturnidade de tantos Seculos a merecida remuneração às suas doutas, e 

incansavéis vigilias10.

 O autor começa a obra fazendo a arqueologia da ideia e das 
anteriores tentativas de criar uma bibliotheca lusitana, começando com 
Francisco Galvão de Mendanha (m. 1627)11, passando por Manoel de Faria 

um tempo: folhetos na coleção Barbosa Machado”, TOPOI, vol. 8, n.º 14, 2007, págs. 
77-113. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/topoi/v8n14/2237-101X-topoi-8-14-00077.pdf
(Consultado a 03/02/2017). Miguel Figueira de Faria analisa a compilação de retratos 
de Diogo Barbosa Machado (Faria, Miguel F. “Colecção de Retratos de Diogo Barbosa 
Machado”, ARTIS: Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de 
Lisboa, n.º 78, 2009, págs. 361-384. Disponível em (Consultado a 03/02/2017):
http://repositorio.ual.pt/bitstream/11144/2471/1/Coleccao_de_Retratos_de_Diogo_Barbosa_M.pdf
colecção que foi objecto de uma exposição nos anos sessenta na Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro. Outros aspectos da sua obra são trabalhados, como o contributo 
de Barbosa Machado para a biblioteconomia portuguesa, por Jorge Ferreira (Ferreira, 
Jorge M. Rodrigues. História da Biblioteconomia em Portugal (c. 1740-1926). Casal de 
Cambra, Caleidoscópio, 2011), ou a troca epistolar de Barbosa Machado, investigada 
por Mário Nunes Costa (cf. Costa, Mário Alberto Nunes. “Em torno da correspondên-
cia de Diogo Barbosa Machado”, Boletim Bibl. Universidade de Coimbra, vol. 41, 1992, 
págs. 1-104. Referenciada em inúmeras obras a Bibliotheca é, maioritariamente, ol-
hada como fonte de informação.

10. Barbosa Machado, Diogo. “Prólogo”, op. cit.
11. Barbosa Machado refere o MS de Francisco Galvão de Mendanha, Memorias para a 

Bibliotheca Lusitana, com referência a 677 autores in Barbosa Machado, Diogo. Bi-
bliotheca Lusitana, historica, critica…, t. II, 1747, op. cit., pág. 156.
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e Sousa (1590-1649)12, João Soares de Brito (1611-1664)13, D. Francisco 
Manuel de Melo (1608-1666)14, Manuel Severim de Faria (1584-1655)15, 
Jorge Cardoso (1606-1669)16 ou P. Francisco da Cruz (1629-1706) cul-
minando no na vontade do Conde da Ericeira, D. Francisco Xavier de 
Menezes (1673-1743). 

 A sua obra é uma obra de autor, mas de autores: consagração 
de uns, crítica de outros, fixação de narrativas, em que os eleitos são 
“valorados retrospectivamente en función del ambiente académico en-
tonces dominante”17. Uma obra que pretende abarcar a totalidade de um 
universo, um universo que é o da monarquia portuguesa. Uma obra que 
é um esforço académico, de erudição, individual mas múltiplo. 

 No reinado do “Salamaõ Portuguez”18, são várias os estratos de 
criação de memória que têm lugar na obra: “huma Bibliotheca, onde pelo 
impulso das suas pennas renacem a nova vida os escritores, que a tinhaõ 
alcançado immortal na Republica das Letras”19. Por um lado, a memória 
dos autores recuperados, por outro a do próprio autor-Diogo Barbosa 
Machado e, nunca menor, a da fixação da memória de um rei protector 
das artes: D. João V.  É, simultaneamente, o elaborar de uma súmula 
do Portugal intelectual, colocando-o num mapa de erudição e produção 
desse conhecimento, legitimando uma posição perante Castela mas 
também o resto do orbe litterario que Diogo Barbosa Machado resume:

12. Entre as várias obras de historiografia ou a edição comentada dos Lusíadas, Barbosa 
Machado atribui-lhe ainda a autoria do Peregrino Instruído, e o Cathalogo de los escri-
tores portuguezes, composto por 823 autores in Barbosa Machado, Diogo. Bibliotheca 
Lusitana, historica, critica…, t. III, 1752, op. cit., págs. 253-261.

13. De referir Theatrum Lusitania Litteratum, composto no ano de 1645 e com 876 es-
critores. Barbosa Machado, Diogo. Bibliotheca Lusitana, historica, critica…, t. I, op. 
cit., págs. 763-764.

14. Aquele que foi “taõ excellente Hiíloriador, que na imitação que observou dos Cur-
dos, Livios, e Thucidides fez que a copia excedente muitas vezes a taõ venerados 
originaes”, Barbosa Machado, Diogo. Bibliotheca Lusitana, historica, critica…, t. III, 
op. cit., págs. 182-188.

15. É extensa a obra que Barbosa Machado refere e que enquadra Manuel Severim de 
Faria nesta lista: as suas histórias de alguns reinados, a genealogia da Casa de Bra-
gança que oferece a D. Teodósio II em 1615 ou os estudos sobre a língua portuguesa, 
asseguram-lhe lugar aqui in Barbosa Machado, Diogo. Bibliotheca Lusitana, historica, 
critica…, t. III, op. cit., págs. 368-374.

16. Aqui pensamos no seu Agiologio Lusitano dos Santos e Varoens Illustres em Virtude 
do Reyno de Portugal, e suas conquistas, com os três tomos publicados entre 1652 e 
1666 in Barbosa Machado, Diogo. Bibliotheca Lusitana, historica, critica…, t. II, op. 
cit., págs. 797-801.

17. Monteiro, Rodrigues Bento. “Oratorio de los reyes y sus conquistas…”, op. cit., pág. 
209.

18. Barbosa Machado, Diogo. “Prólogo”, op. cit.
19. Ibídem.
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Sendo a Naçaõ Portugueza taõ respeitada em todo o Orbe litterario pela pro-

fundidade com que he instruida em todas as sciencias, sómente lhe faltava 

para ultimo complemento da sua gloria publicar a Bibliotheca dos Authores, 

de que foy fecundissima Mãy, e ser notorio aos outros Reynos lhes não era 

inferior Portugal, assim em o numero, como na qualidade dos Escritores20. 

 Barbosa Machado não constrói sozinho a sua Bibliotheca e subl-
inha o ideal de uma certa sociabilidade em que a Academia se constrói 
como espaço privilegiado para a emergência do autor-rede. Sobre este 
aspecto, Isabel Ferreira da Mota afirma acerca do retrato do Académico 
na Bibliotheca Lusitana: as características consagradas são a modéstia e 
a moderação, a reciprocidade e a circulação da informação entre acadé-
micos. O conhecimento circula nas redes de comunicação e sociabilidade 
de que nos fala a autora contribui para a construção desse autor-rede21.

 É também essa malha que surge quando procuramos na obra 
as origens dos autores que refere. Um dos caminhos para vermos surgir 
uma geografia de autores, poderia ser a análise das cartas que Barbosa 
Machado recebe para recolher as informações biobibliográficas que cria. 
No entanto, a troca epistolar de Barbosa Machado, analisada por Mário 
Nunes Costa, apresenta um cenário menos abundante do que seria de 
esperar22. Independentemente dessa escassez epistolar que nos chegou, 
no esforço de recuperar, coligir mas simultaneamente corrigir as infor-
mações sobre cada autor e cada obra, Diogo Barbosa Machado cumpre 
uma tarefa que, embora individual necessita da participação de terceiros: 
desde a recolha, envio e colecta das obras ou formulários aos autores, 
ao poder necessário para que as portas dos arquivos e das bibliotecas 
privadas se abram. 

 Encontramos ainda em Diogo Barbosa Machado metodologias e 
formas de fazer História que se estendem até hoje: no levantamento dos 
que fizeram outras Bibliothecas, analisando e elegendo a sua forma de 
o fazer, o que devem conter, de que partes se compõe, em suma, como 
se ordena a Bibliotheca. São, afinal, preocupações de biblioteconomia 
aplicada a uma biblioteca que não é física. Sobre o que deve conter uma 
Bibliotheca escreve: 

20. Ibídem.
21. Cf. Mota, Isabel Ferreira da. A Academia Real da História..., op. cit., págs. 54-55.
22. Cf. Costa, Mário Alberto Nunes. “Em torno da correspondência de Diogo Barbosa 

Machado”, op. cit.
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Nelas se fazem patentes as Patriar, que illustràraõ com os seus nasci-

mentos, como os lugares que foraõ Religiosos depositos das suas cinzas 

(…) Relataõ-se as acçoens memoravies das suas vidas para documentos 

exemplares da vida moral, e politica (…) Restituese ao seu verdadeiro Author 

a obra injustamente uzurpada pela afectada sciencia dos Plagiarios (…) 

Defende-se com fundamentos solidos o berço em que animàraõ alguns 

de seus ilustres filhos contra a opinião mal fundada de outras Naçoens 

ambiciosas de taõ grande gloria (…) Apparece justificada a innocencia de 

outros falsamente acusada no Tribunal da maledicencia (...) Movimento de 

reposição de justiça(…) Resuscitaõ das urnas dos Archivos as Obras M. S. a 

quem a Arte Typographica negou o beneficio da luz publica (…) Ultimamente 

se affinaõ as diversas impressoens de cada livro, e qual dellas seja a mais 

correcta, e estimavel23.

Mais do que analisar a obra ou as motivações que levam à sua concreti-
zação, interessa aqui olhar alguns exemplos e perceber qual a extensão 
desta Bibliotheca de Autores, extensão que se afigura temática mas, 
não menos, geográfica. Recuperamos as perguntas que presidiram a 
esta investigação embora, mais do que responder-lhes na totalidade, o 
que pretendemos desenvolver é um exercício metodológico que aponte 
os múltiplos caminhos que podem surgir de vários olhares de análise 
da obra.

 Mais ainda, os mapas e imagens que podem surgir da pena 
de Barbosa Machado não são apenas geográficos: a obra permite que 
sondemos posições sociais, linhas políticas ou, até, questões relaciona-
das ao género e às diferentes geografias. Podemos, analisando a obra, 
traçar roteiros, perceber movimentações, conhecer rotas e toponímias 
da época, analisar percursos de vida dentro de instituições, entre ou-
tras possibilidades. Em suma, e observando os exemplos seguintes, a 
Bibliotheca de Barbosa Machado surge como terreno fértil para estudos 
prosopográficos modernos.

 Será este um theatro litterario que se prolonga no espaço 
Atlântico? Que espacialidade marca a obra? Que mapa surge quando 
localizamos os autores eleitos por Barbosa Machado? 

23. Barbosa Machado, Diogo. “Prólogo”, op. cit.

O que fazer com 
este firmamento?
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 A resposta a estas perguntas é facilitada por Barbosa Machado. 
No Tomo IV, suplemento da Bibliotheca, apresenta uma série de Índices. 
Entre eles encontramos o Index XIII: Das Patrias dos Authores24. Este Index 
é dividido por Cidade, Vilas, Concelhos, Aldeias, Lugares e Freguezias, Ilhas, 
África, Ásia, América e, por último, Autores dos quais se ignora a patria. No 
entanto, Barbosa Machado não é exaustivo nestes Índices. Analisando a 
obra encontramos outras geografias e lugares não referidos nesse Índice, 
quer em território português, quer noutras latitudes. 

 Nas entradas que consagra a cada autor Barbosa Machado per-
mite que, não apenas identifiquemos origens de alguns autores como 
vejamos desenharem-se percursos e trajectórias. Olhemos alguns casos, 
maioritariamente dos dois primeiros tomos da Bibliotheca, que exempli-
ficam estes aspectos:

 O primeiro que escolhemos é Abraham Gomes Sylveira. Sobre 
ele Barbosa escreve: “Abraham Gomes Sylveira, alias Diogo Gomes 
Silveira. Ainda contava poucos annos de idade, quando deixando a 
patria, discorreo pelas mais celebres Cidades de França, e Flandres, 
até que em Amesterdão fez o seu domicílio. Applicou-se ao estudo das 
Sagradas Letras”25.

 Ou seja, nesta entrada Diogo Barbosa Machado corrige dados, 
traça um roteiro e informa sobre a temática que o autor trabalha e o ano 
em que publica (1676).

 Esse traçar de roteiros é uma constante, como o caso de Alvaro 
Thomaz “natural de Lisboa, donde passou a Pariz”26 ou do Padre António 
Betancurt que:

Naceo na Ilha de S. Miguel a 3. de Outubro de 1679 (…) Deixando com heroica 

resoluçaõ a Patria, e os Pays (…) passou à Índia e na Cidade de Goa, quando 

contava quinze annos, e meyo de idade, abraçou o Instituto da Companhia 

de Jesus27.

24. Barbosa Machado, Diogo. Bibliotheca Lusitana, historica, critica…, t. IV, 1759, op. 
cit., pág. 386.

25. Ibídem, t. I, pág. 1.
26. Ibídem, pág. 107.
27. Ibídem, págs. 220-221.
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 Sobre Affonso de Alcala e Herrera, autor poético, escreve: 
“Oriundo de Castella, mas nascido em Lisboa a 12 de Setembro de 1599 
de Pays nobres naturaes de Toledo”28.

 Estamos perante um exemplo distinto: nasce em Lisboa mas 
Barbosa Machado considera-o oriundo de Castella e os pais são de 
Toledo. Caso semelhante a Antonio Blem, que “naceo em Lisboa de 
Pays Francezes”29. Nestes exemplos realça a importância da filiação para 
a definição da origem dos autores, como é também caso de Alexandre 
Brandam, que publica em 1716: “posto que nacido em Roma de Mãy 
Italiana, teve por Pay a Manoel da Costa Brandaõ natural de Lisboa”30 
ou o caso de André Bayam, que publica em meados de 1500 e “Naceo de 
Pays Portuguezes na Cidade de Goa”31 ou o Padre António de Saldanha, 
que “Naceo em a celebre Praça de Mazagaõ situada em Africa, de Pay 
Portuguez, e Mãy Italiana”32.

 Outra tipologia é a daqueles de quem o autor tem notícia através 
da sua entrada  numa ordem ou casa religiosa, não clarificando qual a 
origem do autor, como o caso do P. Ayres Brandam, Jesuíta em Goa em 
1552, “cuja patria se ignora”33. Neste caso, Barbosa Machado informa-
nos ainda que as cartas que escreve são em castelhano. Assim, também 
a língua surge como factor de identificação, veja-se o caso de António 
de Azevedo Saa, autor que publica em 1615, sobre o qual nos indica, 
simultaneamente a língua e a sua morada: “Pela continua assistencia, 
que fez em Espanha soube a lingua Castelhana com summa perfeiçaõ”34.

 Por vezes a incógnita sobre o autor é, também ela, registada. 
De Alvaro Affonso de Almada, por exemplo, apenas escreve: “cuja patria 
he taõ incognita, como o estado da vida, que professava, e idade em que 
floreceo”35.

 Outra forma de identificação usada por Barbosa Machado é re-
correr ao que o próprio autor afirma, como é o caso de André Lourenço 

28. Ibídem, pág. 26.
29. Ibídem, pág. 221.
30. Ibídem, pág. 93.
31. Ibídem, pág. 137.
32. Ibídem, pág. 382.
33. Ibídem, pág. 78.
34. Ibídem, pág. 213.
35. Ibídem, pág. 99.
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Ferreira, autor do século XVII sobre o qual escreve: “Portuguez como elle 
delcara no frontispicio das suas obras”36.

 Um exercício recorrente é a ligação entre nome e a origem, como 
é acontece na biografia de Frei Affonso da Ilha, que Barbosa Machado 
informa: “cujo appelido tomou por ser natural da Madeira”37 ou António 
Martorello que é “certamente Portuguez, ainda que occulto com este 
appelido nunca uzado neste Reyno”38, ou ainda o caso e Fr. Francisco 
Lisboa “cujo o appelido denota a patria em que sahio á luz do mundo”39.

 Também a religião é um factor importante para as caracteri-
zações ensaiadas por Barbosa Machado. Tendo várias entradas sobre 
autores judeus, o que levará a algumas críticas40, vejamos o exemplo de 
David Jachia, nascido em 1465 em Lisboa. Barbosa Machado descreve 
a sua saída do reino e as suas passagens por Pisa, Florença, Ferrara, 
a sua expulsão de Nápoles e a sua ida para Imola. Barbosa Machado 
permite, nesta entrada, que tracemos um roteiro de vida de um Rabino 
do século XV, exercício que repete em diversos momentos e cuja riqueza 
de informações não podemos deixar de sublinhar.

 Por vezes são mencionados atributos étnicos, como é o caso de 
António Pires Gonge, do início do século XVII, sobre quem Barbosa escreve:

natural de Santarem mulato, que degenerava para negro, de estatura alta, 

mas de engenho mais sublime assim nas Letras Humanas, que ensinou pelo 

espaço de quarenta annos como na Poesia41.

 Ou Domingos da Cunha, jesuíta a partir de 1632, “chamado o 
Cabrinha pelas feiçoens, e cor morena que tinha, naceo em Lisboa”42. 
Outrossim, vemos repetir-se o caso específico dos Bramanes, como 
Belchior da Sylva, que parte de Goa para a Etiópia em 1598: “Sacerdote 
Bramane, e Vigario da Igreja de Santa Anna da Cidade de Goa”43 ou o 

36. Ibídem, pág. 154.
37. Ibídem, pág. 28.
38. Ibídem, pág. 324.
39. Ibídem, t. II, pág. 174.
40. Diogo Barbosa Machado responde, nos tomos seguintes, às críticas que vão surgin-

do. Veja-se, a título de exemplo, a Advertencia ao Leitor in ibídem, t. IV, op. cit.
41. Ibídem, t. I, pág. 359.
42. Ibídem, pág. 710.
43. Ibídem, pág. 498.
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Padre Iacome Gonçalves, que morre em 1742 e que é “Bramane natural 
da Ilha de Divar em Goa, Capital do Imperio Portuguez Asiatico”44.

 Nalgumas entradas, Barbosa Machado permite que nos aproxi-
memos das motivações que o levam a seleccionar um autor. Repare-se 
em Antonio Gomes, autor com obra publicada na década de 1570-1580, 
sobre quem Barbosa Machado escreve:
 

celebre Jurisconsulto ou por origem, ou por nacimento Portuguez (…) certa-

mente he Poruguez, e como tal o collocamos entre os nossos Escritores naõ 

sómente porque assim conta do Carthorio da Universidade de Salamanca, 

mas porque o testificaõ dous Religiosos Carmelitas Castelhanos45.

 Ou o Padre Bento Pereira, nascido em Valença em 1535, “de 
Pay Castelhano, e Mãy Portugueza por cuja causa o admitimos a esta 
Bibliotheca sendo numerado entre os Varoens da nossa Naçaõ”46.

 No que toca a assinaláveis excepções geográficas, devemos 
referir o caso de Antonio Leam Pinello, do Peru:

posto que naceu no Reyno do Peru nas Indias Occidentaes nao he justo que 

delle naõ façamos memoria por ser filho de Diogo Lopes de Leaõ natural 

de Lisboa, e irmaõ inteiro de João Rodrigues de Leaõ dos quaes se tratará 

em seus lugares47.

 Neste levantamento, não exaustivo, para além de Antonio Leam 
Pinello, o único outro autor que encontrámos no continente americano 
(com excepção do Brasil), foi o Padre Francisco Ferreira, que publica na 
década de 50 do século XVII, que “Naceo na Cidade de Chile situada na 
America Meridional sendo filho do Capitaõ Gonçalo Ferreira Portuguez”48.

 Ainda sublinhando a variedade temática da obra, vejamos al-
gumas entradas: entre estas, o caso de Alvaro Martins, autor de um 
livro de Cozinha, publicado em 1615, sobre quem Barbosa Machado 
traça também um roteiro:“Cozinheiro mór em Castella da Serenissima 
Princesa D. Joanna de Austria Mãy, que foy delRey D. Sebastiaõ e depois 

44. Ibídem, t. II, pág. 472.
45. Ibídem, t. I, págs. 287-288.
46. Ibídem, pág. 507.
47. Ibídem, pág. 305.
48. Ibídem, t. II, pág. 146.
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delRey Filipe III”49. A riqueza das informações estende-se, em entradas 
biográficas repletas de outros detalhes, como no caso do Padre Francisco 
de Souza: quando Barbosa Machado escreve sobre o autor aproveita para 
nos comunicar um aspecto da sua cidade: “natural da Ilha de Taparica 
celebre pela pescaria das Baleas situada tres legas defronte da cidade de 
S. Salvador da Bahia Capital da America Portugueza”50. Desta forma, não 
podemos deixar de antever a possibilidade de, através da Bibliotheca de 
Barbosa Machado, aceder ao próprio conhecimento de Barbosa Machado 
sobre diferentes temas.

 Terminando, não podíamos deixar de referir o caso de Anna da 
Fonseca, uma das primeiras autoras listadas por Barbosa Machado, 
portuguesa, sobre quem escreve que “triumfando da fragilidade do sexo” 
se faz autora51. Ou, mais elaborado, o caso excepcional de sor Auta da 
Madre de Deos, publicada em 1621, sobre quem escreve:

ambiciosa de se instruir nas sciencias mayores, e considerando, que lhe 

servia de impedimento a honestidade do sexo para frequentar publicamente 

a Universidade soube com arte fingir o que lhe negara a natureza estudando 

em trage de Estudante Theologia, e Direito CIvil de que seu Pay era Mestre 

na mesma Universidade, que por voto dos seus mayores Professores a 

julgaraõ digna de substituir na Cadeira a seu Pay. Por morte delle naõ po-

dendo conservarse o segredo, que por tanto tempo se tinha observado, a 

mandou chamar a Rainha D. Leonor mulher delRey D. Joaõ o II. e a admitio 

ao numero das suas criadas52.

Estes são apenas alguns exemplos que ilustram a diversidade de origens 
mas também a multiplicidade de informações que Barbosa Machado 
transmite na sua obra. Entre algumas conclusões desde trabalho não 
exaustivo, devemos sublinhar algumas ideias e possibilidades que se 
desenham.

 A obra de Barbosa Machado é composta maioritariamente por 
autores dos séculos XVI, XVII e XVIII e de Lisboa, cobrindo uma vasta 
diversidade temática.

49. Ibídem, t. I, pág. 107.
50. Ibídem, t. II, pág. 266.
51. Ibídem, t. I, pág. 178.
52. Ibídem, pág. 440.

Algumas
ideias finais
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 É uma obra fundada na crítica. Uma obra de correcções, de 
emendas às anteriores tentativas de compilações biobliográficas e é 
uma escolha de um modelo de organização que vinha a ser desenhada 
nessas anteriores tentativas. 

 Barbosa Machado apresenta-nos autores de obras que tem em 
sua posse, que consulta em bibliotecas do reino mas também dos quais 
lhe chegam notícias: através das informações cedidas por outros aca-
démicos, recorrendo à troca epistolar ou através das outras tentativas 
de bibliotecas ensaiadas antes dele.

 Mesmo numa análise não exaustiva conseguimos ver alguns dos 
pontos principais para Barbosa Machado na sua caracterização biográ-
fica de um autor: a filiação, a ligação a uma religião ou casa religiosa, a 
ponte entre o apelido e a sua origem ou a língua de publicação e o local 
de nascimento.

 Nesta rápida análise, encontramos, apenas no primeiro tomo, 
cerca de 200 casos que dilatam o espaço para lá das fronteiras nacionais, 
entre filhos de pais estrangeiros, estrangeiros, nascidos em Portugal 
mas que logo partem para outros países, ou o inverso,  alguns sem 
informação. A possibilidade de traçar as rotas de alguns dos autores é 
uma das mais interessantes virtualidades da obra: Barbosa Machado 
apresenta-nos inúmeros roteiros cuja análise individualizada permitira 
traçar percursos-tipo nos séculos XVI, XVII e XVIII. Obviamente, estas 
geografias que vemos surgir, corresponderiam, numa análise mais de-
morada a centros de produção do conhecimento ou existência de con-
ventos e instituições religiosas ou de administração que lhe cediam as 
informações. O caso de Goa é disso paradigmático: a grande maioria dos 
autores de Goa são Jesuítas ou militares. O caso dos Eremitas Agostinhos 
da Índia Oriental aponta também nesse sentido. Ou ainda o dos autores 
de S. Tomé e Príncipe: todos pertencentes à Ordem dos Menores da 
Província de S. Tomé da Índia Oriental. A obra permite, desta forma, 
sondar geografias de um tempo mas, mais que isso, sondar as formas 
como estas se cruzam e como um académico, em Lisboa, a elas tem 
acesso. Na Bibliotheca vemos plasmada uma concepção de autor portu-
guês que entende o Portugal Atlântico, a preeminência do Brasil aponta 
isso mesmo, mas também que se estende do Oriente ao Ocidente, de 
Goa à Baía.

 A obra concretiza-se no reinado de D. João V e no seio da 
Academia Real da História, dois aspectos fundamentais para a enten-
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dermos e o seu projecto. Uma obra para o rei que o consagra também 
como autor-rei, plasmado na folha de rosto da obra, aspecto em que não 
nos podemos alongar aqui, mas que, talvez, inclua esta obra num conjunto 
mais alargado de obras ligadas a D. João V.

 Terminando esta breve aproximação à obra, o que vemos surgir 
são possibilidades para as mais diversas áreas de estudo: o interesse da 
obra para a história local, da geografia e da toponímia, da genealogia, da 
literatura, mas também para o estudo dos poderes, das sociabilidades 
e do conhecimento científico de uma época, assim como para qualquer 
investigador que se debata com a procura de informações biográficas 
acerca de autores dos séculos anteriores e contemporâneos de Diogo 
Barbosa Machado. A possibilidade de tornar acessível este conhecimento 
e os dados contidos nos quatro volumes de Barbosa Machado constitui 
ainda um desafio ao qual dar resposta.

 Mantêm-se, no entanto, algumas questões: que autores são 
estes de que Barbosa Machado escolhe falar? E os que ficam de fora? 
Será possível aceder a esses? O que é um autor para Barbosa Machado? 
E qual é a definição de português para Barbosa Machado? Que diferença 
estabelece na utilização dos termos oriundo, natural, de? Quais são as 
fontes de Barbosa Machado e a quais presta mais atenção? Que critérios 
segue? O que nos diz do saber científico do seu tempo? Perguntas que só 
poderiam ter resposta com um estudo mais aprofundado, caso a caso, 
construção a construção, mas que deixam claro o contributo fundamental 
e as possibilidades e caminhos que podem nascer da Bibliotheca Lusitana 
de Diogo Barbosa Machado.


