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Abstract

Recovering and enlarging the oral presentation at the International Conference Jesuit Mission
of China in the Ajuda Library collections, on the 15th of May, we present the 2 manuscripts'
collections that hold the most of Jesuit papers kept in the Library of Ajuda: the Jesuítas na Ásia
[Jesuits in Asia] and the Rerum Lusitanicarum / Symmicta Lusitanica.
The first has been the focus of several (short) papers and has a published catalogue that gives
access to its contents. The Rerum remains less known to the public as it original indexes
haven't yet been the aim of a systematic librarian work.
We attempt, within the limits of such a paper, to recover what has been written about the
collections and develop it with new elements that come to light in the cross reference with
other documents (mainly letters). We aim to show that curiously both are products of the
same period, the same royal strategy, although each of them is also a sign of the ones who
actually produced them: the Societatis Iesu and the Portuguese minister at the Roman Curia,
Manuel Pereira de Sampaio.
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Sumário
Recuperando e desenvolvendo a apresentação oral incluída no colóquio Internacional A
Missão Jesuíta da China nas coleções da Biblioteca da Ajuda apresentamos as duas colecções
que nesta Biblioteca integram a maioria dos 'papéis' jesuítas à sua guarda: Jesuítas na Ásia e
Rerum Lusitanicarum / Symmicta Lusitanica.
Se a primeira tem sido objeto de divulgação esporádica ao longo dos sécs. 20 e 21 em Portugal
e tem associado um instrumento de referenciação publicado que permite o acesso ao seu
conteúdo, já a "Rerum Lusitanicarum" permanece ainda muito pouco conhecida do público,
pois os índices que inclui não foram ainda alvo de trabalho biblioteconómico que os
transforme em instrumentos eficientes de referência.
Tentámos, dentro da limitação de âmbito que a ocasião impõe, recolher o que a historiografia
tinha já apontado como características e informações históricas sobre a génese de ambas,
acrescentando elementos que o cruzamento com outras fontes (principalmente
correspondência) ilumina. Filiando-se ambas no grande empreendimento joanino de
constituição de uma história nacional a partir das suas fontes arquivísticas, partilhando datas
próximas de produção, tentámos mostrar que as suas diferenças estão diretamente ligadas aos
seus promotores particulares: A Missão da China, da Companhia de Jesus e o Comendador
Manuel Pereira de Sampaio, ministro de Portugal em Roma.
http://www.palacioajuda.gov.pt/pt-PT/estudos/ATAS/HighlightList.aspx

