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Novas da Corte de Pequim
AO «COrrer DA PeNA» De TOmáS PereIrA (1646-1708)

Cristina Costa Gomes

Ao José Augusto Mourão,
por ter rasgado uma janela de luz na Primavera

Gostaria de escrever estas palavras mais com 
o meu sangue do que com tinta.

Tomás Pereira

A 24 de Dezembro de 1708 Tomás Pereira saldava, com a sua própria vida, 
o «duelo» incessante travado com «a tinta da escrita»1. Tinha sido este, 
afinal, o seu principal desafio: encetar um combate por aquilo que acreditava 
ser «a verdade»2. Nem sempre conseguido sem sofrimento (para o qual, 
aliás, considerava ter «bojo»3) e sem angústias, estas últimas bem espelhadas 
nas suas palavras paradoxais, perdidas ao longo da obra. A pena era vista por 
Tomás Pereira simultaneamente como uma arma de defesa e de demanda, 
assumindo, porém, que o seu «correr» não era premeditado, mas antes que 
o seu movimento acompanhava o sabor do momento e a este reagia. Afinal, 
todos «correm no estádio» (I, p. 286), dizia, referindo-se aos seus interlocu-
tores. Era uma escrita fervorosa4, mas «sem refolho» (I, p. 297), como a clas-
sificava o próprio, tecida de emoção: «O que digo comtudo, e escrevo nam hè 
premeditado, mas o que ao correr da pena me vem à boca» (I, p. 286). Talvez 
por isso não deixasse de se queixar, em alguns momentos, de estar «enfadado 
de remar contra a corrente» (I, p. 285) ou até chegar mesmo a equacionar a 
eficácia do seu silêncio, ao considerá-lo mais manifesto do que qualquer outra 
linguagem ou retórica (I, p. 344).

Interrompia-se agora o silêncio. Das paredes do palácio imperial de 
Pequim ecoavam as palavras do édito de Kangxi5, escritas muito provavel-
mente pela sua própria mão6, e que viriam a ser gravadas, em caracteres, na 
estela funerária:

 
Nós lembramo-Nos, em jejum e abstinência, de ti, Xu Risheng (Tomás 

Pereira), que vieste de longe e aqui trabalhaste por muitos anos. Foste um perito 
em música e no calendário, os instrumentos que construiste foram todos opor-
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tunos. Nada fizeste senão mostrar seres diligente e esforçaste-te ao máximo no 
cumprimento das tuas tarefas. Por natureza íntegro, sem adornos e sem falhas, 
tu devotavas-te do princípio ao fim e da manhã à tarde. Como a tua lealdade e 
sinceridade de coração eram de dia para dia mais reconhecidas, Nós vinhamos 
há já longo tempo a expressar a Nossa estima [por ti]. Quando Nós ouvimos 
falar da tua doença, Nós tinhamos ainda a esperança que pudesses recuperar. 
Contudo faleceste inesperadamente e Nós ficámos extremamente entristecidos 
com a notícia. Concedemos-te 200 taéis de prata e dez grandes rolos de seda 
como expressão da Nossa simpatia e compaixão por um súbdito que veio de 
longe. Este é o nosso decreto.7

O imperador Kangxi manifestava assim publicamente a dor que sentia 
pela partida de um homem que chegara à China e à sua Corte «de longe», 
um português que não hesitara em confessar que o seu dever era «servir o 
imperador sínico» de quem se sentia, na sua própria expressão, «vassalo»8.

«Vassalo», servidor ou cortesão, certo é que Tomás Pereira soubera 
conquistar, gradualmente, uma relação de grande proximidade com o impe-
rador Kangxi, que se deixara ver por este «estrangeiro», honra concedida a 
poucos, o admitira à sua presença e se tinha deixado fascinar pela arte das suas 
mãos, que incessantemente construíram e repararam relógios, desenharam e 
executaram, com o apoio que chegou a ser de 50 «officiais» (I, p. 102), ou 
ajudantes, chineses, todo um conjunto de objectos mecânicos para deleite 
deste imperador e dos altos dignitários da sua Corte9. As mesmas mãos que 
combinaram a concepção, afinação (de cravos e clavicímbalos) e construção 
de instrumentos musicais (órgãos, sinos e yunlo10), destinados a Kangxi, com 
a mestria sublime de os saber tocar para o mesmo, que demonstrava grande 
vontade de «aprender a arte, e ciencia de nossa musica» (II, p. 66), segundo 
as próprias palavras de Tomás Pereira. Esse gosto do imperador pela música 
ocidental, a que se aplicava «como se nenhuã outra cousa tiuesse a sua conta» 
(II, p. 23), era satisfeito pelas aulas que Pereira lhe dava e das quais resultou 
um livro11, composto por si em chinês, «reduzindo a praxi, o que ensinaua na 
espiculação com não pequena admiração de todos» (II, p. 208).

Mas, estas mãos de «artífice»12, pouco cuidadas, exibindo feridas, per-
calços do seu ofício, que se «entaramellauão» devido ao «agudo frio» que se 
fazia sentir em Pequim, no Inverno (I, p. 102 e 106), foram as mesmas que se 
dedicaram intensamente à escrita, durante os anos em que aí viveu, na órbita 
da Corte imperial. «O trabalho de dar nouas, a quem supponho as deseja; 
me serue de aliuio contra mayores molestias», dizia Pereira (I, p. 102). «Dar 
novas» da China em Portugal «por uer eu, quando uim de Portugal, a pouca 
noticia, que lá hauia daqui» (I, p. 91) e corresponder ao pedido de notícias 
europeias feito por Kangxi (I, p. 709), fizeram de Tomás Pereira um verdadeiro 
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mediador de assuntos culturais entre a China e Portugal. Nunca abandonou 
a pena, até perder praticamente a visão, nos últimos anos da sua vida… A 
mesma pena que, certa vez quando se encontrava a apará-la, quis o imperador 
experimentar e escrever com ela (I, p. 407). Sedução e curiosidade pelo objecto 
exótico. Sim, certamente. Mas, pode ler-se também neste gesto a admiração e 
reconhecimento que Tomás Pereira suscitava em Kangxi.

O jesuíta Tomás Pereira chegou a Pequim nos primeiros dias do ano de 
1673, com 26 anos de idade. Nunca mais regressou a Portugal. Foi inicialmente 
destinado à Província do Japão. Os ecos das suas origens e do país natal soam 
longínquos na obra, com referências esparsas à morte da mãe, «quem a seus 
peitos» o criou (I, p. 111), e do pai (I, p. 693). Já da missiva enviada ao rei 
D. Pedro II, a 10 de Maio de 1688, com as lágrimas a saltarem-lhe dos olhos 
(I, p. 158), não chega a receber resposta13. Em contrapartida, assume repetidas 
vezes que escreveu sempre sobre a Corte imperial chinesa e que deu «conta do 
estado spiritual desta Missão» (I, p. 558) aos seus superiores. Tomás Pereira é 
a imagem de alguém que escreve no exílio, sendo que este nem sempre é vivido 
com tranquilidade. Essa inquietação transborda nas suas palavras: «Para mim 
viver é morrer, a lembrança da morte um prazer; e, embora eu a apresse, ela 
não vem; se eu sair da Corte reviverei; não o exijo à força, mas humildemente 
faço uma exposição a Vossa Reverência» (I, p. 117).

Para trás deixara Portugal, o pequeno lugar do Pedreiro, em S. Martinho 
do Vale (Vila Nova de Famalicão), onde nascera no ano de 1646; a cidade 
de Braga, onde terá feito os seus primeiros estudos e o Colégio de Jesus em 
Coimbra, onde ingressara a 25 de Setembro de 166314. Em 1666 despedia-se 
de Lisboa, integrado num grupo de dezoito jesuítas, do qual era o mais novo, 
liderado pelo procurador da Província do Japão, Giovanni Filippo de Marini 
(1608-1682), para enfrentar uma difícil viagem, por mar, até Goa, cidade 
onde iniciou os estudos de Teologia e foi ordenado sacerdote15. A monção de 
Maio de 1671 conduziu-o até ao porto de Macau, de onde foi recomendado 
a Kangxi, pelos padres da Corte, «com titulo de Muzico» e de «curioso de 
mãos»16 — informação repetida numa «Historia das Missões do Oriente», 
onde se aludia «à grande habilidade de mãos» de Tomás Pereira, em espe-
cial para «tanger instrumentos musicais, principalmente o dos Orgãos»17. 
Nenhum padre podia assistir na Corte imperial que não tivesse alguma 
extraordinária habilidade ou arte18. Tomás Pereira reunia várias. Foi, assim, 
transferido da Província do Japão para a Vice-Província da China.

Convocado por édito imperial, fez a sua entrada na China Continental, 
em Pequim, nos primeiros dias de Janeiro de 1673, acompanhado pelos emis-
sários do Ministério dos Ritos e por um séquito de 500 soldados, tendo sido 
depois apresentado a Kangxi numa cerimónia, revestida de grande aparato, 
ocorrida no Palácio Imperial19.
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 «Não falta cada dia o que escrever»
Da China, onde viveu mais de metade da sua vida «abafado» de ocu-

pações e trabalhos (I, p. 128) para agradar ao imperador20, dizia Pereira: 
«Muitas e dignas novidades escrevi, que aqui achey, ouvi, e experimentaram 
os que dantes não querião crer» (I, p. 333). A tinta preencheu com as ditas 
«novidades» centenas de cartas e outros textos (relações, tratados e memo-
riais) redigidos por Tomás Pereira… Não faltava papel em Foquien21 (I, p. 69), 
e para tudo havia pena, «escrevia para dar plena noticia, e em nada faltar» 
(I, p. 428) sobre «tudo o que se fazia em nossa casa e o que era mandado pelo 
Imperador para todos os lados a respeito do seu pessoal» (I, p. 177).

Não «falta cada dia o que escrever» (I, p. 410), insistia o jesuíta, e não 
deixou de o fazer, utilizando para tal duas línguas, o português e o latim. 
Em relação à escrita, julgava-se como um «dos mais liberais» (I, p. 81). Das 
centenas de cartas que terá redigido, algumas longas e com várias vias, foram 
resgatadas ao tempo 15122, compostas entre os anos de 1677 a 1708 e dirigidas 
maioritariamente a outros jesuítas23, especialmente ao visitador do Japão e 
da China, Francesco Saverio Filipucci24 e ao geral da Companhia, em Roma, 
Thyrsus González25.

O corpus epistolar constituído, volvidos mais de 300 anos sobre a sua 
morte, contempla apenas sete cartas dirigidas a religiosos não jesuítas; e mais 
duas, ambas escritas a 10 de Maio de 1688, que terão escapado ao círculo eclesi-
ástico, uma remetida ao rei D. Pedro II e outra ao vice-rei da Índia, D. Rodrigo 
da Costa. No entanto, numa carta escrita a 26 de Maio de 1688, registava 
Pereira: «Porque me escrevem de Lisboa, e pessoa segura, que minhas cartas 
servirão a Sua Magestade de roteyro em tudo, e que lhe escreva se he necessario 
que Sua Magestade acrescente o salario; et rendas dos padres da China, que o 
Rey o fará» (I, p. 163). Muitas missivas ter-se-ão perdido irremediavelmente.

«Tanto graças à Astronomia, como à correspondência epistolar, temos 
grande fama junto dos Chineses e dos Tártaros» (I, p. 221), não se esquecia 
de recordar o próprio Pereira. No mês de Maio de 1688, em conjunto com o 
padre jesuíta belga Antoine Thomas (1644-1709), assumira a presidência do 
Departamento Astronómico de Pequim, em substituição interina do padre 
Filippo Grimaldi26, ausente na Europa, que Kangxi escolhera para esse cargo. 
E nessa função Tomás Pereira manter-se-ia até ao ano de 1694, daí que este 
imperador não hesitasse em classificá-lo, na hora da sua morte, como: «Perito 
em música e no calendário». A escrita, essa, era uma promessa cumprida, 
apesar de o ter negado quando a conjuntura não era favorável: «inquira Vossa 
Reverencia là se eu em 16 annos que aqui estou tivi o nome de scriba» (I, 
p. 428). Aos olhos cansados de Pereira — que recorrentemente deixa trans-
parecer o seu desalento, quando afirma «Não posso mais» (I, p. 135) —, da 
China nunca se tinha escrito tanto, nem tão intensamente. É o próprio que 
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testemunha a redacção de inúmeras cartas, algumas com cinco e seis vias, 
rascunhos e apontamentos. «O que houver escreverey» (I, p. 141), «sey que 
nunca se escreveu tanto» (I, p. 195 e 197), «continuo com nouas desta Corte» 
(I, p. 109), repete vezes sem conta.

As palavras de Tomás Pereira, diluídas no seu universo epistolar e nos 
textos da sua autoria, descobrem um homem sensível às questões culturais, um 
diplomata e um verdadeiro intermediário nas relações da China com a Europa. 
Pela sua mão entramos no Palácio Imperial e tomamos conhecimento de que 
«o Emperador por occasiam de sua doença de que está melhorado, bebe 
ourina cada dia em lugar de chà». Aliás, nesta ocasião Zhao Chang27, tendo 
conhecimento das destilações que se faziam na Europa, perguntara a Tomás 
Pereira se sabia destilar a urina de Kangxi «para que assim nam fosse tam 
asqueroza tal mezinha» (I, p. 402). Sem sucesso… Apesar de o jesuíta conhecer 
a fórmula para a destilação e alertar para o risco de desagradar a Kangxi, ainda 
assim foi desaconselhado pelo padre reitor de a fazer.

O cuidado que coloca nos contactos com o imperador evidenciam o seu 
conhecimento da realidade chinesa e a experiência acumulada pelos muitos 
anos que lá viveu. Não hesitava em advertir que diante do imperador chinês 
não se deveria mencionar qualquer outro rei, justificando que «muitíssimos 
males podem nascer disso» (I, p. 135). Nesse sentido, considerava, com 
alguma ironia, uma grande «mercê» os padres mais novos não saberem falar 
chinês «porque se fallassem ninguem lhe poderia hir a mão por quererem gou-
vernar a China a seu modo, e em nada acommodar-se aos costumes Chinas, 
[…] o que depois os muitos annos de experiencia lhes faz forçosamente apren-
der». A pouca sinização dos padres da Companhia merece-lhe, aliás, outras 
observações críticas: «Os Padres agora tem grande honra em duas couzas: 
a ssaber na meza quotidiana, e nos vestidos. Grande honra esta nossa!» (I, 
p. 300). Outras vezes, o seu olhar atento e crítico dirige-se à própria realidade 
chinesa. Por exemplo, classifica a Grande Muralha como uma «obra gran-
diosa», mas não deixa de considerar que «merece de barbara o titolo; pello 
insano trabalho, gastos imensos, et uidas inummeraueis que em sua fabrica se 
consumirão» (II, p. 21).

 Mas, sem dúvida, a sua posição mais mordaz é em relação ao próprio 
quadro da Companhia de Jesus na China e às dissidências internas que sentia 
na mesma, especialmente com alguns padres, entre os quais ocupava lugar de 
destaque Antoine Thomas. É o próprio que confessa: «Cada vez me admiro 
mais dos Padres da China, e fico pasmado dos empenhos tam fora da rezam», 
ou «Parece serey finalmente obrigado a voltar à minha Província [do Japão]; 
pois na China faço tam grande sombra» (I, p. 405). Essa sombra reflectia-se 
também na sua actividade e espelhava-se na sua escrita. Um rasto amargo 
de angústia e de desilusão emerge na sua correspondência. É acusado de ser 
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«escasso no escreuer» (I, p. 81) e, simultaneamente, das suas cartas serem 
«importunas»28, dada a sua extensão, detalhe e letra de tamanho reduzido: 
«Escrevo em letra maior, como Vossa Paternidade exige, com o que sofre não 
pouco a minha mão habituada à outra letra» (I, p. 717). Não lhe faltam angús-
tias (I, p. 179), como o próprio confessa, e «lastimas que escrever» (I, p. 123).

Tomás Pereira experimenta a falta de liberdade, ou a vigilância interna 
sobre o que escreve. Admite frontalmente que a «versam das cartas, farey 
como puder, e nam como dezejo» (I, p. 257) e que «quem estava mal acostu-
mado a escrever à sua vontade e o que lhe apetecia se acha [de] novo em não 
ser livre» (I, p. 188). A pior censura que sofre, porém, é o silêncio de quem o 
lê, é não obter resposta ao que escreve. Em carta de 12 de Janeiro de 1688 ao 
visitador Simão Martins29, afirmava que não seria por este não lhe responder 
que deixaria de lhe escrever (I, p. 117).

Descobrimos, ao ler as suas cartas, as inúmeras barreiras que se terão 
levantado à recepção da sua correspondência e textos, nem sempre atribuídas 
a causas físicas. Uma relação, escrita quando da morte do padre Gabriel de 
Magalhães, padecera naufrágio ao sair da China (I, p. 79), mas já em Macau 
duas vias tinham sido queimadas (I, p. 81)30 e muitos eram os sinais de as 
suas cartas correrem perigo (I, p. 129-30) ou perseguição (I, p. 127) nesse 
porto, como o próprio faz questão de sublinhar: «E se tenho resposta de 
Portugal, India, e ainda de Tunkim [Tonquim], aonde tãobem escreui; como 
as não tenho de Macao?» (I, p. 81). Os correios eram «incertos» (I, p. 138) 
e vagarosos31. Grande parte das vezes as suas cartas não logravam chegar ao 
destino32 e as que lhe eram remetidas também nem sempre chegavam às suas 
mãos33. Havia ainda a ameaça de lhe abrirem a correspondência, ou de falsifi-
carem a sua autoria34. Por tudo isto, tinha consciência de que «quem escreve 
ordinariamente negocios, deve ir muito acautellado» (I, p. 163), ou deve-se 
«acastelar»35.

Tomás Pereira sentia-se a representar uma comédia36, numa terra distante 
do seu país natal, sentia-se um exilado: «farei cativo o meu intelecto e o meu 
sentir em obséquio à obediência» (I, p. 121). E porque vinha observando 
há vários anos «muitas cousas, que não leuauão o caminho que conuinha» 
(I,  p.  311) era seu objectivo defender-se com a verdade até à hora da sua 
morte37. Para encetar essa caminhada, recorria a múltiplos recursos estilísticos. 
Não esconde a sua ironia38 e faz desfilar um conjunto de metáforas que caracte-
rizam a situação com que se deparava: «Tudo o que os outros amaçarão serey 
eu obrigado a cozer»; «As couzas que dizem em deffensa de sua innocencia 
se desfazem com hum pucaro de agoa» e «quem se fingia caiu, de facto, na 
cova que fez» (I, p. 126, 148 160). Assim se referia aos que na Companhia lhe 
criavam obstáculos, situação que retratava com um «dezenho de querer tirar 
a sardinha com a mão do gato» (I, p. 251).
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 «Minucioso a observar e incansável a escrever»
Embora Tomás Pereira classificasse o seu estilo de escrita como «seco»39, 

na correspondência, considerava que havia narrado «tão miudamente o defei-
tuoso» como «o digno de louvor» (II, p. 205). De facto, é nas suas relações de 
viagens — a que fez à Manchúria, no ano de 168540 com o imperador Kangxi, 
e a que realizou com os embaixadores da China até Nerchinsk (Sibéria), 
para estabelecer negociações com os russos, no ano de 1689 (II, p. 19-39 e 
63-113) — que melhor sobressai como observador atento e minucioso e se des-
taca pela sua imensa mestria em descrever espaços físicos e humanos para os 
«curiosos». No segundo texto transparece, ainda, como agente determinante 
nas relações diplomáticas estabelecidas entre a China e a Rússia.

Nada escapa ao olhar atento de Pereira nestas paragens longínquas: os 
bosques, as florestas, as estepes, os montes, os vales, os lagos, os rios, as árvores, 
os animais e as povoações com as suas gentes. Diante de nós erguem-se verda-
deiras aguarelas, de paisagens captadas com subtileza, e pelas suas mãos somos 
guiados por ambientes repletos de cores, de sons, de sabores e de cheiros.

Na Manchúria, onde acompanha o imperador para este exercitar a caça 
e a sua cavalaria (II, p. 23), devido ao relevo das suas montanhas41, aprecia as 
diferentes espécies de animais aí abundantes — veados, lebres, javalis, gaze-
las, raposas, «gatos cheirosos» (II, p. 28), texugos, gamos que corriam com 
tanta ligeireza que pareciam voar (II, p. 35) e tigres «não poucos, com quem 
o Emperador tem tal antipatia, que com dificuldade os deixa senão mortos» 
(II, p. 28) —, mas nota também algumas ausências: «Dos nossos coelhos 
não hà uestigios nestes montes, nem na China, que eu saiba» (II, p. 35). Aí 
encontra muitas árvores semelhantes às da Europa, tais como carvalhos, faias, 
sobreiros e deixa-se deleitar pelas ribeiras de «bella agua» (II, p. 30) e pelas 
flores: «Rozas de Alexandria sem fim, como entre nòs as siluas; crauos sem 
interrupçam; mas singellos de 4 folhas; e pouco cheiro; e outras muitas fullas 
[flores] que não aponto, por não reduzir a encarecimento, o que hè simples 
narração» (II, p. 29-30).

Tomás Pereira deixava assim escapar a verdade. Nestes relatos encontra-
mos muito mais do que uma simples narração dos acontecimentos. Chegamos 
a sentir a dureza destes caminhos, que sorvem o fôlego42. Ao subirmos ao 
cume do Monte Pecha sentimos um frio tão forte, que o mesmo se torna 
responsável pela morte irremediável, ao amanhecer, de «dez mil43 cauallos». 
É nesse momento que compreendemos o porquê da multidão que o imperador 
arrastava na sua companhia. Só à porta da tenda de Pereira contou ele, nesse 
mesmo amanhecer, 33 homens estirados, sem sopro (II, p. 32-3). Estes eram 
os que não tinham direito a pernoitar em tendas. Nem nos seis pavilhões, 
ricamente adornados «de damasco amarello de grande custo» (II, p. 25), 
destinados um a Kangxi e os demais às rainhas, ao príncipe herdeiro e outro 
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ao filho maior, por ordem crescente, do imperador. Tomás Pereira gozava da 
honra particular de ser admitido às duas tendas montadas para os grandes da 
Corte. Dessa honra usava com «cautella, pera não lastimar olhos enuejozos; 
aqui, mais que em nehuã outra parte arriscados» (II, p. 25).

Kangxi chamara Pereira para que este lhe ensinasse música durante a via-
gem. Mas aquela proximidade levava o imperador a fazer-lhe muitas perguntas 
sobre a sua gente. «Que conceito tem os uossos dos nossos chinas?» A sagaci-
dade e a diplomacia deste português revela-se na sua resposta: «Respondi: que 
de engenhosos ladrõis. E como lhe dei primeiro a madura de engenhosos, lhe 
não cahio toda uerde a de ladrõis; em que o engenho lhe sobeja». E se o enge-
nho sobejava ao imperador, não faltava a Tomás Pereira. Por isso, foi designado, 
por édito público de Kangxi, como companheiro dos embaixadores chineses, 
para as negociações que viriam a resultar na assinatura do tratado sino-russo 
de Nerchinsk, no ano 168944. Nestas desempenhou um papel extremamente 
importante como conselheiro, principal negociador e tradutor-intérprete45da 
delegação chinesa46. A sua função, como se pode ver, ultrapassou em muito a de 
um tradutor, razão pela qual salienta que perante a exigência de um intérprete 
latino, pelas duas partes, durante a negociação «os chineses não admitiam que 
nos fosse atribuído o nome e a função de intérpretes» (II, p. 151 ).

Muitas são as impressões que nos deixa da viagem com os embaixado-
res da China até Nerchinsk47, entre os quais se incluía o tio do imperador, 
Songgotu, irmão da sua mãe, a quem Kangxi ordenara que tratasse Tomás 
Pereira «como companheiros de viagem, sem diferença alguma de si pró-
prio» (II, p. 119). As dificuldades do caminho sobressaem nas suas palavras: 
«durante quatro meses percorremos terras desertas e arenosas onde pade-
cemos tribulações, fome e sede quase inacreditável. É de facto verdade que 
abundam os víveres, mas como os Chineses estão acostumados a devorar os 
alimentos semicrus, e muitas vezes crus, sem condimento era inevitável abs-
termo-nos deles» (II, p. 119). Essa abstenção seria responsável por ter voltado 
a Pequim «quase tísico» (II, p. 121).

Embora se detenha também neste relato na descrição pormenorizada das 
terras e das povoações, como Nerchinsk (II, p. 137), salientando alguns aspec-
tos peculiares, tais como o sabor das ovelhas (II, p. 129), a beleza das peles das 
zibelinas vendidas na Corte chinesa (II, p. 137), o facto de a carne de lontra 
ser muito apreciada pelos moscovitas e de estes não semearem trigo (II, p. 133 
e 135), são os espaços das negociações e a forma como estavam decorados 
que merecem a sua maior atenção e nos despertam os sentidos à distância 
no tempo. A tenda do embaixador moscovita era «sublime», pintada com 
um «notável» desenho, oblonga de Norte para Sul, tinha o chão coberto de 
«preciosas» alcatifas, «na extremidade Sul erguia-se uma mesa que ocupava 
toda a largura, sobre a qual estava um relógio, para indicar o tempo gasto a 
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apresentar e a resolver as dificuldades: sobre a mesma mesa encontrava-se 
ainda uma escrivaninha dourada e duas taças de prata, trabalhadas em relevo 
[…] ao meio da mesa pendia com maior veneração a Santissima Cruz, grande 
e do mais rico bronze, pejada de pedras engastadas. Atrás da mesa, estava uma 
bela cadeira de damasco amarelo, com cravos de ouro ou dourados; seguia-se 
depois outra de cor púrpura, notavelmente mais baixa, e de inferior categoria, 
na qual se sentava o governador daquelas terras; além disso, estava próximo 
um banco, ornamentado com uma alcatifa, que servia para o oficial dos ritos» 
(II, p. 155 e 157). A poente, os Moscovitas tinham montado outra tenda, mais 
pequena, mas «ornamentada com pinturas e belas cores». Já a tenda dos 
embaixadores chineses, «muito perfeita sob todos os aspectos», embora de 
cor modesta (preto), foi erguida junto da tenda moscovita (II, p. 157).

As formas e as cores que preenchem a escrita de Tomás Pereira não são 
apenas as das tendas e dos seus adornos. As vestes dos mandarins «revestidas 
de dragões e outros animais», com as insígnias da sua função bordadas em 
fundo a ouro eram, como o próprio admitia, «uma grande atracção para os 
olhos». O mesmo acontecia com as sedas e os damascos das vestes dos solda-
dos e com a riqueza de aparato das selas dos cavalos. A sela de Tomás Pereira, 
oferecida por Kangxi, era «ornada de puríssimo ouro» (II, p. 157).

Aos olhos de Pereira não escapavam também as vestes do embaixador 
moscovita, de «peles preciosíssimas cobertas de damasco» (II, p. 159) e os 
presentes trocados pelas duas delegações. Entre as prendas oferecidas pelos 
embaixadores moscovitas aos chineses encontravam-se duas taças, quatro 
relógios, um telescópio de quatro lentes, um espelho «bastante bom» e peles 
valiosas da Moscóvia. Já os chineses ofereceram aos moscovitas uma grande 
quantidade de peças de damasco, de grande valor, dois copos de ouro e uma 
preciosíssima sela que Kangxi dera ao seu tio para essa embaixada. Songgotu 
acabaria também por oferecer ao embaixador moscovita, a brindar o sucesso 
das negociações, uma tenda, que este tinha admirado.

Pereira demonstra uma rara sensibilidade ao descrever ambientes, sem 
nunca perder de vista as artes decorativas que os animavam. Não fora ele 
próprio um artista. A sua obra regista alusões a vestimentas, peles, porcelanas, 
relicários, instrumentos de vidro e relógios, corais, pérolas, sedas e damascos. 
As exéquias do padre Gabriel de Magalhães (1678) são marcadas, no seu cor-
tejo, por uma charola ornada, peças de seda, uma cruz, perfumes e imagens 
(II, p. 14).

 «Mimos imperiais»
Tomás Pereira desempenhou um papel crucial nas relações entre os 

embaixadores chineses e russos. Referindo-se a estes, afirmava que «eles, atri-
buindo sinceramente à nossa destreza o excelente resultado, irromperam em 
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repetidos agradecimentos e elogios, e determinaram que daí em diante nada 
devia ser tratado sem a nossa presença» (II, p. 173). Depois destas negocia-
ções, Kangxi reconheceu o seu empenho e habilidade para estabelecer a paz 
com os russos, e mandou-lhe dizer que o estimava e amava muito, não como 
estrangeiro (II, p. 203). Como oferta simbólica enviou-lhe chá. Inúmeros, 
porém, foram os presentes ou «mimos» (I, p. 106) que recebeu do imperador, 
alguns de maior valor, como os trajes que o forçou a vestir, que só aos grandes 
concedia (I, p. 159), ou a sua própria vestimenta, «cuja veste exterior era de 
peles de tanto preço, que todos quantos a viam vestida não punham em dúvida 
que era um ornamento da Imperial Majestade» (II, p. 119).

Os contactos de Pereira com Kangxi48 contaram sempre, até à hora da sua 
morte, com benevolência e honras que muitas vezes excederam o expectável (I, 
p. 75), embora nos seus últimos anos tenha enfrentado a reacção do imperador 
às divisões internas no seio da Vice-Província da China49.

Tomás Pereira continua a ganhar voz por meio da pena e a sua memória 
eterniza-se pela obra que deixou, agora desperta dos arquivos onde permanecia 
há séculos, disseminada e adormecida. Diante dos nossos olhos ergue-se o mul-
tifacetado artífice, músico, astrónomo, diplomata, tradutor-intérprete, obser-
vador atento, mas também o escritor (autor simultaneamente de um vasto 
corpus epistolar, de diários de viagens e tratados) que remete incansavelmente 
«novas» da China para Goa, Portugal e para a Europa. A primeira imagem 
que retemos é a do português que vive em Pequim mais de metade da sua vida, 
sem regressar ao país que o viu nascer. Mas foi essencialmente o homem que 
mergulhou completamente na cultura chinesa, o primeiro europeu a escrever 
um tratado sobre o Budismo chinês50, um intermediário determinante no 
estabelecimento de relações entre a China e a Europa, um verdadeiro sinizado.

NOTAS

 [A Autora segue a antiga ortografia.]

1 A vasta obra de Tomás Pereira redigida em português e em latim (apenas com escassas pas-
sagens em chinês), manuscrita e em larga medida inédita, foi pela primeira vez publicada, no 
ano de 2011, no âmbito de um projecto de investigação desenvolvido no Centro Científico e 
Cultural de Macau, I. P. (CCCM). Cf. Luís Filipe Barreto (coordenação), Arnaldo do Espírito 
Santo (tradução de latim para português), Cristina da Costa Gomes, Isabel Murta Pina e Pedro 
Lage Correia (leitura, transcrição e notas), Tomás Pereira, Obras, vols. I e II, Lisboa, CCCM, 2011 
(doravante designada apenas pelo número do volume seguido da página citada). Tratando-se 
de uma primeira edição optou-se por respeitar a grafia da época, conforme constará das cita-
ções ao longo do texto (neste último, porém, não se considerou necessário assinalar a itálico as 
letras abreviadas). No caso da documentação em latim, transcreveram-se as citações a partir da 
sua tradução de latim para português levada a cabo por Arnaldo do Espírito Santo, logo com 
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a ortografia actual (a do Acordo Ortográfico de 1945). I, p. 120.
2 O tópico da verdade é recorrente na escrita de Tomás Pereira. Vejam-se alguns exemplos em 

I, p. 155, 173 e 256: «a verdade; esta se deve deffender»; «Antes quero simular que sou tolo 
do que mostrar-me vencedor; para que fique mais claro que eu procuro a verdade com a paz 
e não ser temido» e «nada temo que nasça da verdade».

3 I, p. 181: «tenho bojo para sofrer, penna para escrever, bocca para fallar, e boas rezoens que 
responder».

4 Tomás Pereira fala em ser «levado do fervor da pena». I, p. 163.
5 O imperador Kangxi (r. 1662-1722) foi um dos três monarcas mais destacados da dinastia 

Qing, que governou a China entre 1644 e 1911. A sua biografia pode ser consultada em 
Jonathan D. Spence, Emperor of China: Self Portrait of K’ang-hsi, Londres, Pimlico, 1992.

6 À semelhança do que acontecera quando da morte do padre Gabriel de Magalhães, a 6 de Maio 
de 1678: «pegou o Rey do pincel (que assim se escreuem os caratheres sinicos) fasendo com 
sua propria mão hum epitaphio ao Padre» (II, p. 12).

7 Edward Malatesta, S.J. e Gao Zhiyu (coord.), Vivos, para além da Morte. Chala. O mais Antigo 
Cemitério Cristão de Pequim, Macau/S. Francisco, Instituto Cultural de Macau e Instituto Ricci, 
Universidade de S. Francisco, 1998, p. 277.

8 II, p. 193. Termo corrente utilizado pelos jesuítas, desde os finais do século XVI, para expres-
sarem a sua submissão face ao imperador chinês. Ver Isabel Murta Pina, Jesuítas Chineses e 
Mestiços da Missão da China (1589-1689), Lisboa, CCCM, 2011, p. 60.

9 Sobre a faceta artística de Tomás Pereira veja-se Cristina Costa Gomes e Isabel Murta Pina, 
«Um ‘curioso de mãos’: Tomás Pereira, artífice na Corte de Kangxi (1673-1708)», in Volume 
de Estudos em Homenagem a Arnaldo do Espírito Santo, Lisboa, Centro de Estudos Clássicos da 
Universidade de Lisboa, 2013 (no prelo).

10 Instrumento musical chinês. Em desenho enviado por Tomás Pereira, em Junho de 1682, a 
Francisco Lopes, Assistente de Portugal em Roma, descrevia-o como sendo constituído por 
«huns pratinhos de bronze, colocados em sua armação, aonde se tocão com hum martelinho» 
(I, p. 95).

11 Composto entre 1680 e 1690, o Lulu zuanyao é um tratado musical chinês que foi mandado 
traduzir para manchu pelo próprio Imperador Kangxi. No que diz respeito à dimensão musical 
de Tomás Pereira, vejam-se os seguintes artigos: Catherine Jami, «Tomé Pereira (1645-1708), 
Clockmaker, Musician and Interpreter at the Kangxi Court: Portuguese Interests and the 
Transmission of Science», in Luís Saraiva & Catherine Jami (eds.), The Jesuits, the Padroado 
and East Asian Science (1552-1773), Singapura, World Scientific Publishing Co., 2008, p. 187- 
-204; Joyce Lindorff, «Tomás Pereira and 17th-Century Western Music Theory», in Luís Filipe 
Barreto (ed.), Europe-China. Intercultural Encounters (16th-18th Centuries), Lisboa, CCCM, 2012, 
p. 241-8; João Paulo Janeiro, «The Organist and Organ Builder Tomás Pereira: Some New 
Data on His Activity?», in Artur K. Wardega & António V. Saldanha (eds.), In the Light and 
Shadow of an Emperor. Tomás Pereira, SJ (1645-1708), the Kangxi Emperor and the Jesuit Mission 
in China, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 546-66; e Wang Bing, «Tomás 
Pereira e a Divulgação da Teoria Musical do Ocidente na China», Revista de Cultura, n.º 9, III 
série, 2004, p. 123-47.

12 É assim que o próprio Tomás Pereira se autoclassifica. Cf. I, p. 95 e p. 99.
13 I, p. 415: «Porem nenhuma carta me chegou sua: aonde ficaram, nam sey».
14 Sobre a sua família e formação em Portugal, veja-se Cristina Costa Gomes, «Family and 

Training in Portugal», in Luís Filipe Barreto (ed.), Tomás Pereira, S.J. (1646-1708). Life, Work 
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and World, Lisboa, CCCM, 2010, p. 33-41, e João Francisco Marques, Cristina Costa Gomes e 
Isabel Murta Pina, «Em Portugal», in Luís Filipe Barreto (coord. geral), Tomás Pereira, Um 
Jesuíta na China de Kangxi, Lisboa, CCCM, 2009, p. 21-7.

15 A relação desta viagem foi reportada pelo próprio procurador. Cf. Isabel Murta Pina, «From 
Lisbon to Beijing», in Luís Filipe Barreto (ed.), Tomás Pereira, S.J. (1646-1708). Life, Work and 
World, ed. cit., p. 185-201.

16 «Compendio da Historia Profana do Imperio da China», Biblioteca Pública Municipal do 
Porto, Ms. 663, s. fls.

17 «Historia das Missoens do Oriente pertencentes aos padres da Companhia de Jezus», c. 1687, 
Biblioteca Nacional de Portugal, Secção de Reservados, cod. 11356, fl. 58v.

18 «Compendio da Historia Profana do Imperio da China», Biblioteca Pública Municipal do 
Porto, Ms. 663, s. fls.

19 Dados biográficos sobre a estadia de Tomás Pereira em Goa, Macau e sobre a sua presença 
na Corte de Kangxi poderão ser consultados em Isabel Murta Pina, «Some Data on Tomás 
Pereira’s (Xu Risheng) Biography and Manuscripts», in Luís Saraiva (ed.), Europe and China: 
Science and the Arts in the 17th and 18th Centuries, Nova Jérsia/Londres e outras, World Scien-
tific Publishing, 2013, p. 95-114.

20 I, p. 109: «Fico de saude bella; e bem cheyo de occupaçõis, por dar gosto ao Emperador: de 
cujo exito escreuerej, tendo uida, para o anno».

21 Província de Fujian, um dos mais importantes centros de produção de papel e de indústria 
livreira na China.

22 Publicadas em I, p. 69-745.
23 A enumeração completa dos destinatários das cartas de Tomás Pereira pode ser consultada em 

Arnaldo do Espírito Santo e Cristina Costa Gomes, «Tomás Pereira — Latinist», in Luís Filipe 
Barreto (ed.), Europe-China. Intercultural Encounters (16th-18th Centuries), ed. cit, p. 249-62. 
Este artigo apresenta igualmente quadros com a identificação das cartas e dos textos escritos 
por Tomás Pereira em latim.

24 Nesta função de 6 de Janeiro de 1688 a 6 de Janeiro de 1691.
25 Nesta função entre 1687 e 1705.
26 Sobre a figura de Filippo Grimaldi, veja-se o artigo de grande interesse de Ugo Baldini, 

«Engineering in the Missions and Missions as Engineering: Claudio Filippo Grimaldi until 
His Return to Beijing (1694)», in Luís Filipe Barreto (ed.), Tomás Pereira, S.J. (1646-1708). Life, 
Work and World, ed. cit., p. 75-184.

27 Alto dignitário da Corte chinesa.
28 I, p. 118: «as quais, se importunas, por compridas, verdadeyras meyudas».
29 Com essa função entre Julho de 1687 e Janeiro de 1688.
30 No entanto, uma relação da morte do padre Gabriel de Magalhães sobreviveu. Cf. II, p. 11-17.
31 I, p. 350: «Aos 2 de Junho chegaram aqui as cartas de Vossa Reverencia de 25 de Mayo. Raro 

cazo e digna pressa».
32 I, p. 94: «não chegárão as minhas».
33 I, p. 153: «A via que Vossa Reverencia me escreveo aos 6 de Fevereyro, não chegou».
34 I, p. 232: «Eu dou tudo por apocrifo o que nam vay da minha letra».
35 I, p. 209: «E eu (ainda que nam temo a ninguem) me quero tambem a acastellar, e nam deffen-

der».
36 I, p. 103: «Não posso porem negar o fazer figura na Comedia, que aqui continuamente repre-

sentamos».
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37 I, p. 423: «Pello que tenho tençam de me deffender com as verdades (que a Vossa Reverência 
se nam escondem) athe a hora da morte».

38 I, p. 259: «Alegrou-me tanto a fraterna de Vossa Reverencia, que confesso que lendo-a me 
deo rizo varias vezes […] estava hum cordeiro feito leão parecendo-me em Vossa Reverência 
paradoxo».

39 I, p. 233 e 286: «Eu sempre fui seco de estillo».
40 Sobre esta viagem, veja-se Davor Antonucci, «Pereira’s Trip to Tartary in 1685», in Luís Saraiva 

(ed.), Europe and China: Science and the Arts in the 17th and 18th Centuries, ed. cit., p. 115-34.
41 II, p. 23: «Conforme a disposição destas montanhas dispos a deuina prouidencia, que seus 

habitadores se sustentassem sò de caça; de que estão recheyados; seruindo-lhes as pelles pera 
uestidos».

42 II, p. 32: «Pello que pellos mesmos montes me não deixauam tomar folgo».
43 Note-se que o número dez mil reveste-se de uma forte carga simbólica na cultura chinesa. 

Significa vastidão.
44 Foi o primeiro tratado entre a China Qing e a Rússia, pelo qual se procurou pôr termo ao 

conflito desencadeado pelo expansionismo russo para a Sibéria, que a partir do século XVII 
colidiu frontalmente com os interesses vitais da China, quando os colonos russos começaram 
a espalhar a sua rede de fortificações para os limites setentrionais da China. Neste acordo, a 
China Qing viu consagrada a sua posição dominante na Bacia do Amur. Em contrapartida, 
os russos conseguiram as vantagens comerciais que tinham em vista: preservaram Nerchinsk, 
base importante para o comércio, e os mercadores foram autorizados a cruzar a fronteira da 
China, desde que munidos do devido passaporte.

45 Logo numa carta de 1677, Tomás Pereira referia que tinha sido chamado pelo imperador para 
traduzir uma carta do rei da Moscóvia escrita em latim, grego e linguagem. Cf. I, p. 74.

46 Sobre o papel desempenhado por Tomás Pereira nestas negociações ver James Chin, «Tomás 
Pereira S.J. and the Sino-Russian Treaty of Nerchinsk», in Luís Filipe Barreto (ed.), Tomás 
Pereira, S.J. (1646-1708). Life, Work and World, ed. cit., p. 243-52.

47 Nesta viagem foi acompanhado por Jean-François Gerbillon.
48 Sobre o relacionamento próximo de Tomás Pereira com Kangxi, ver Ronnie Po-chia Hsia, 

«Tomás Pereira, French Jesuits, and the Kangxi Emperor», in Luís Filipe Barreto (ed.), Tomás 
Pereira, S.J. (1646-1708). Life, Work and World, ed. cit., p. 353-74.

49 Kangxi repreendeu Tomás Pereira «pelo facto de o Padre Geral ter concedido aos Padres 
Franceses uma divisão que ele de nenhum modo queria» e interrogou-o: «Porventura o Vosso 
Geral não sabia da minha determinação? Eu respondi que não. Retorquiu o Imperador: quem 
agir contra ela, será expulso; se tu próprio agires contra, serás expulso; não quero os Alemães, 
os Ingleses, os Portugueses, etc., divididos, mas todos unidos». Cf. II, p. 231.

50 O Tratado do Budismo Sínico pode ser encontrado em II, p. 41-61. Este texto chega-nos através 
da pena coeva de Fernão Queirós, o próprio a solicitá-lo ao seu confrade Tomás Pereira e a 
integrá-lo na sua Conquista Temporal e Espiritual de Ceilão. O manuscrito utilizado na edição 
foi o orginal desta obra, conservado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, cuja data não 
pode ultrapassar o ano de 1687, uma vez que a licença de impressão do códice, incluída no 
mesmo, é de 6 de Janeiro do ano seguinte.


