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Resumo
A comunicação concentra-se sobre o sistema das cidades episcopais de Terra de Otranto, província estrema
do Vice-Reino de Nápoles sujeita à monarquia espanhola. Pretende em particular analisar algumas
estratégias disciplinares desenvolvidas sobre o “rebanho” diocesano pelos bispos desta peculiar terra de
fronteira no Mediterrâneo oriental. Em particular, consideraram-se as acções no campo sacramental, e
sobretudo na administração do baptismo e nas escolhas onomásticas.

A comunicação concentra-se sobre o sistema das cidades episcopais de Terra de Otranto,
província estrema do Vice-Reino de Nápoles sujeita à monarquia espanhola. Pretende
em particular analisar algumas estratégias disciplinares desenvolvidas sobre o “rebanho”
diocesano pelos bispos desta peculiar terra de fronteira no Mediterrâneo oriental. Em
particular, consideraram-se as acções no campo sacramental, e sobretudo na administração
do baptismo e nas escolhas onomásticas. Há alguns anos que a historiografia nacional e
internacional destacou o novo valor conferido a este sacramento durante o Concílio de
Trento (1545-1563), assim como a sua correta administração constituía o momento
através do qual, por um lado, se começava a fazer parte da sociedade e por outro, permitia
a incorporação na unidade mínima territorial: a paróquia (Brambilla 2000 b; BrambillaCarvalho 2006; Gouveia 2000; Prosperi 2010).
As tentativas legislativas empreendidas pelos prelados entre a segunda metade do
século XVI e a primeira metade do século XVII podem seguir-se através das tradicionais
fontes escritas, mas também através de textos iconográficos. Com efeito, esses preciosos
documentos permitem trazer à luz muitos aspectos, quer do sistema cidade/ espaço
diocesano/ populações; quer dos instrumentos á disposição das autoridades episcopais
na batalha espiritual.
Nestes territórios do Mediterrâneo oriental marcados por múltiplas fronteiras (BretrandPlanas, 2011), também os sacramentos constituíam a panóplia “ad pugnandum contra
omnes animae inimicos”, retomando as palavras do arcebispo de Brindisi Juan Falces
de Santiesteban, exprimidas no seu sínodo do 1623 (Constitutiones Synodales Ecclesiae
Metropolitanae Brundusinae).
Em 1988 Maurice Aymard no seu prefácio do volume de Maria Antonietta Visceglia,
entitulado Territorio, feudo e potere locale, Terra d’Otranto tra medioevo ed età moderna,
frisava a variedade de caracteres identificados pela estudiosa relativamente a esta província
do extremo Sul oriental de Itália (Visceglia, 1988: 9-10). Uma originalidade marcada por
elementos como:
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1) o habitat disperso entre uma miríade de aldeias e vilas que tornava difícil o controle por
parte das autoridades eclesiásticas;
2) a sobreposição de grupos étnicos (gregos, albaneses e turcos) caracterizava esta porção
de península cercada pelo Mar Adriático e o Mar Jónio.
Propriamente, este aspecto multi-étnico constitui um dos temas que gostaria de salientar
neste congresso consagrado às relações entre cidades e demografia. Com efeito a mistura
entre a população autóctone e alógena contribuía para caracterizar a província extrema de
Apúlia como um espaço híbrido, marcado por um forte cosmopolitismo, facilitado pelo
trânsito de pessoas e intercâmbios culturais, bem como económicos.
Comparada com outras províncias do Sul era por dois lados banhada pelo Mediterrâneo,
perto dos litorais da Albânia, e cercada pelo perigo Otomano até fins do século XVII. Era
portanto, configurada como um verdadeiro território liminar.
Quando, em 26 de Fevereiro de 1648, por indigitação de Filipe IV, foi nomeado para
Ugento o bispo Agostinho Barbosa, o prelado português saudava com estas palavras o seu
rebanho nessa área do Mediterrâneo oriental: “Reconheço o peso do cargo recebido e não
nego a minha pusilanimidade. Por isso, pela caridade de Cristo, vós que estais no limiar das
virtudes estendei a mão da vossa oração a mim periclitante» (Pastoralis Solicitudinis Sive De
Officio & Potestate Episcopi, 1724: 31-32). O canonista, provavelmente, nessa passagem da
carta em latim enviada aos representantes da cidade, aludia a uma das dimensões liminares
da circunscrição de Ugento, sede perto do Jónio e sujeita à metrópole de Otranto (ASV,
Archivio Concistoriale, Processus consistorialis, vol. 50). Nesta sede que contava 300 fogos
fiscais e 1000 animas o seu governo pastoral foi muito curto: apena desde 10 de Maio 1649
até ao dia da morte, acontecida no dia 19 de Novembro 1649 (Barbosa Machado, 1741).
Contudo, com a criação no seu espaço jurisdicional da paróquia de Gemini, o prelado
vimaranense criava a instituição onde aplicar concretamente aquilo que formulara no seu
tratado Pastoralis sollicitudinis sive de officio et potestate Parochi, editado em Roma no 1632
(Palese, 1974; 1990).
O erudito canonista oriundo de Guimarães foi um activo exemplo da galáxia episcopal
indigitada pelo rei por este espaço da monarquia. Nesta parte do Mediterrâneo os
Habsburgos durante a primeira época moderna concentraram um complexo plano
de militarização (Fenicia, 2003). Ao mesmo tempo, no campo espiritual, o objectivo
pretendia enquadrar as populações locais servindo-se de um corpo de agentes que
actuassem com uma força disciplinadora: uma verdadeira legião de vigilantes sentinelas,
capazes de agir sobre crenças, cultos, práticas religiosas, hábitos (Nestola, 2008). Por isso,
foi dada especial atenção aos mecanismos de escolha de candidatos episcopais a fim de
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nomear eclesiásticos dotados de requisitos como fidelidade à coroa, mas também com
uma preparação cultural de acordo com aqueles que eram as indicações de Trento. Um
processo que levou a favorecer sobretudo elementos de origem ibérica, ou nativos do
reino de Nápoles, como também com outra origem geográfica, mas sempre relacionados
à policêntrica monarquia hispânica através heterogéneos vínculos pessoais ou familiares
(Spedicato, 1996; Nestola 2012).
2. Nós estruturais da área peninsular
Na área do vice-reino de Nápoles a partir do 1529 a coroa dos Habsburgos podia
contar com 24 sedes de regio padroado. O direito de nomear bispos concentrava-se na
província extrema de Apúlia: das 13 dioceses que constituíam o território de Terra de
Otranto, 7 faziam parte da calibrada taxonomia fixada no Tratado de Barcelona do ‘29’.
Nomeadamente, eram 4 as cidades de estatuto maior: Matera, Taranto, Brindisi e Otranto;
por outro lado, as sedes de Mottola, Gallipoli e Ugento eram igrejas sufragâneas. Lecce,
por seu lado, o epicentro intertalassico da “ponta da bota” podia considerar-se um espaço
híbrido: embora a cidade episcopal não fosse incluída no sistema de regio patronato,
estava sob o controle da coroa tornando-se numa das principais cidades régias provinciais
(Visceglia, 1991; Nestola, 2011 a). Com a nomeação do bispo Braccio Martelli em 1552
começou um plano de reforma da sociedade de Lecce, naquele período interessada quer
por uma verdadeira explosão demográfica (Da Molin, 1995), quer por uma extraordinária
concentração de sectores sociais dificilmente controláveis, entre os quais categorias
itinerantes e estrangeiras, como os militares, mas também de origem turca que prestavam
serviço nas famílias aristocratas da cidade (Nestola, 2008).
A superioridade demográfica de Lecce era um dado que a cidade episcopal podia ostentar
não só em comparação com sedes do mesmo estatuto como Gallipoli ou Ugento (de regio
patronato) ou Nardó (sujeita directamente à Sé Apostólica), mas também a respeito dos
centros arcebispais de Brindisi ou Taranto, e sobretudo com a metrópole de Otranto.
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Os fogos fiscais no ano 1561 nos centros principais de Terra de Otranto
Cidades

Lecce

Taranto

Brindisi

Otranto

Gallipoli

Nardò

Ugento

Fogos
(ano 1561)

6167

3865

1636

918

1383

1468

151

Fonte: M.A. Visceglia,1988:84-86,92.

Como é evidente, a partir da tabela, a sede do Adriático que dava o nome à província
no mesmo ano registava apenas 918 fogos. Contudo a inferioridade demográfica era
compensada pela predominância jurisdicional do seu arcebispo que tinha 5 sedes
sufragâneas. Uma preeminência evidente em comparação com as outras sedes arcebispais.
Mesmo em 1648 a cidade que dava o nome a toda a província registava uma visível inflexão
demográfica: um valor evidente comparando quer os números dos fogos fiscais recolhidos
por M.A. Visceglia, quer as cifras das fontes do Archivio Segreto Vaticano, onde os coevos
processos informativos dos bispos oferecem além dos números das famílias fiscais,
também o número das almas.
Fogos fiscais e número das almas nos principais centros urbanos
na primeira metade do seculo XVII
Cidades

Lecce

Taranto

Brindisi

Otranto

Gallipoli

Nardò

Ugento

Fogos no
ano 1648

4623

3000

1946

556

1285

1696

233

Fogos
Processos
Romanos
(ASV)

5000

3000

1600

600

1500

-

300

N° almas
processos
Romanos
(ASV)

25000
(1639*)

12000
(1637*)

4000
(1652*)

3000
(1635*)

600
(1651*)

-

1000
(1649*)

Fonte: ano 1648, M.A. Visceglia; anos 1639, 1637, 1652, 1635, 1651, 1649, ASV, Processus Concistorialis, voll. 29; 30;
33 a, II; 50; 51; 52.
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A preeminente cidade de Otranto era já pouco populosa em 1536, quando, contando
apenas 638 fogos, foi eleito Pietro Antonio di Capua, descendente da nobreza napolitana
(Gardi, 1988). Depois de ter participado nas últimas sessões Tridentinas, uma vez voltado
à sua sede, o arcebispo convocou em 1567 um sínodo provincial, no qual participaram
todos os sufragâneos da província, envolvendo praticamente uma grande porção da
mesma.
Com estas disposições, aliás, eram colocadas as premissas para que a difusão do culto grego
retrocedesse o que, no entanto, não foi decisiva. De facto, o conjunto de cultos e práticas
religiosas continuou a ser exercida, como mostrado pelas sucessivas acções centrais e
periféricas tomadas contra a minoria étnica (Peri, 1975). Entretanto o papel do sínodo foi
evidente: por um lado, era uma tentativa de afirmação da jurisdição do metropolita sobre
os 5 sufragâneos e por outro, o arcebispo tentava impôr uma uniformidade linguística nas
áreas onde se falava o grego. Este impresso legislativo homogeneizante, destinado “a fazer
creer ou a agir” retomando as palavras de Roger Chartier, constituía um texto ligado a um
denso emaranhado de tensões e conflitos que è necessário decifrar na sua particularidade, e
que não è compreensível fora do acontecimento ou do desígnio subjacente à sua publicação
e à sua difusão (Chartier, 1998: 15-16). Depois de alguns anos da convocação, o texto final
foi (re)publicado quer no idioma erudito, o latim (1569), quer na língua vernácula (1570)
(Decreta Provincialis Synodi Hydruntinae; Decreti del concilio provinciale d’Otranto). Desta
maneira o Di Capua favorecia uma propagação das novas regras e disposições tridentinas
entre o clero e a população com restringida alfabetização, e simultaneamente impunha
traços linguísticos específicos onde era forte a presença de aloglotas.
O sistema de cidades episcopais incidia sobre centros marcados por muitos elementos
tais como aspectos jurisdicionais, demográficos e económicos, ou por componentes
geográficos que davam uma identidade específica à cidade. Dados evidentes na
documentação encontrada em Madrid, no Arquivo Histórico Nacional, onde se guardam
sistematicamente as consultas pela escolha dos bispos, a partir da segunda metade do
‘500, mas também naqueles encontrados nos fundos do Arquivo Secreto do Vaticano,
onde se guardam os processos de nomeação dos bispos que legitimavam as escolhas do
rei. Excepcionalmente, estes traços de natureza político-socio-institucionais encontram-se nas fontes iconográficas, como é o caso dos frontispícios de dois textos sinodais.
Elementos para-textuais muito importantes do objecto impresso, estas anteportas
representam verdadeiros diafragmas capazes de juntar o texto escrito no interior da obra
com os iconotextos representados exteriormente. No caso dos documentos sinodais
examinados, estes sintetizam muitos significados iconológicos com implicações teológicas,
litúrgicas e sacramentais. Nesta última parte da comunicação focalizaremos essas potentes
fontes visuais.
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3. Dois frontispícios e um sacramento (de)struturante
Em particular trataremos dos sínodos convocados em Otranto e Taranto pelos arcebispos
Gaetano Coscia (Acta Dioecesanae Hydruntinae Synodi Sub Caietano Cosso, 1642) e
Tommaso Caracciolo (Decreta et Statuta Synodalia per Illustrissimo et Reverendissimo
Dominum Thomam Caracciolum, 1645). São dois documentos excepcionais dos anos
quarenta do século XVII, e que destacam num corpus de textos sinodais coevos que
permaneceram manuscritos ou impressos. Exemplificativo é aquele do arcebispo de
Brindisi que, editado em Roma em 1623, tem gravado apenas o emblema episcopal.
Os documentos em questão são particularmente interessantes porque correspondem às
circunscrições diocesanas com uma elevada presença de grupos étnicos não-indígenas,
como gregos e albaneses.
O mapa reconstruído por M.A. Visceglia evidência graficamente esta articulada
distribuição, no que respeita a zona do Adriático, correspondente à área sob a jurisdição
de Otranto e a parte do Jónio, relativa á arquidiocese de Taranto (Visceglia, 1988:97).
A assembleia convocada em 15 de Setembro de 1641 pelo teatino Coscia, embora focada
num corpo social e numa área de jurisdição mais estreita do que o sínodo provincial do
Pietro Antonio de Capua, marcou uma etapa decisiva pela comunidade da diocese de
Otranto e no complexo da acção legislativo-disciplinar, tomada após a visita conduzida
pelo prelado entre Dezembro de 1636 e Fevereiro 1637. O frontespício é um documento
iconográfico interessante (fig. 1), que permite perceber por uma parte o modelo jurisdicional
considerado pela suprema autoridade daquelas sessões estruturadas; e por outra, a
linguagem icônico-verbal da estratégia do teólogo com um passado de diplomata quer na
corte de Sabóia, quer na de Madrid (Nestola, 2011 b). Considerando este documento uma
fotografia da extraordinária liturgia, de acordo com o evidenciado por José Pedro Paiva,
sobretudo focado nos sínodos ibéricos, “resulta que o lugar da inequívoca centralidade,
quer cerimonial, quer decisória, que os bispos assumiam nos sínodos diocesanos, por
certo contribuiu para que estes fossem mais uma peça de toda a engrenagem de reforço da
afirmação episcopal, que gradualmente se foi acentuando no decurso da época Moderna”
(Paiva, 2000, 240-241; Paiva, 2002).
No frontespício o prelado teatino é representado com os paramentos pontificais, posto
numa posição de destaque, segurando o báculo pastoral, enquanto regula o fluxo da água
que flui da fonte no centro da composição. O heterogéneo grupo colocado ao redor é a
totalidade do clero diocesano, que aparece também nomeado nas primeiras páginas do
texto impresso: a imagem pelo todo, constitui uma “fotografia” da milícia dos ministros
que podiam administrar os decretos estabelecidos no sínodo.
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Entre os muitos clérigos, é dado a distinguir algumas dignidades prontas a recolher
os jorros da água originados pela sagrada chuva. Provavelmente uma referência ao
momento crucial do rito baptismal ad infusionem, ao qual eram chamados sobretudo
os arquipresbíteros. A estes ministros, era realmente delegada a cura animarum das
paróquias da cidade de Otranto, assim como do espaço diocesano. Nomeadamente de
S. Pietro in Galatina, Soleto, Corigliano, Sternatia, Cutrofiano, Scorrano, Carpignano,
Martano, Sogliano, Melpignano, Castrignano, Muro, Maglie, Palmariggi, Cursi,
Moricino, Bagnolo, Minervino, Sanarica, Botrugno, S. Cassiano, Specchia, Giuggianello,
Cannole, Serrano, Zollino, Galugnano, S. Cesario, S. Donato, Caprarica, Martignano,
Castrì, Barbarano, Calimera, Giurdignano, Casamassella, Surano, S. Eufemia, Uggiano.
A comparação do texto com a lista no interior do documento, permite seguir de fato,
a territorialização do espaço diocesano dividido entre “terre”, “casali” e “castelli”.
Aglomerados de diferente concentração demográfica, bem como jurídico-estruturais,
constituem espaços humanizados visíveis no fundo da gravura.
Figura 1 . Acta Dioecesanae Hydruntinae Synodi sub Caietano Cosso Archiepiscopo,
Lycii apud Petrum Michaelem, 1642
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Para além da componente humana, sem dúvida, a água é outra protagonista da cena. Valor
primordial e essencial numa sociedade fundamentalmente agrícola, é resumido neste
elemento sagrado um número extraordinário de conotações simbólicas.
Primeiro assume o papel evocado na advertência extraída do Deuteronómio “Concrescat
ut pluvia doctrina”: a água, signo da graça de Deus, que desceu do céu, torna-se uma
fonte de vida, num meio da purificação e num centro de regeneração. Com efeito o
documento mostra a matéria “remota” do primeiro sacramento, segundo as explicações
das constituições sinodais. Baseada sobre uma assimetria reconfortante a chuva tornava-se
num elemento sacralizante, capaz de regenerar e purificar aquele espaço.
Aliás, era uma representação que evocava alguns dos elementos identitários que marcavam
este contexto articulado onde era evidente a sensação de diferenciação e promiscuidade.
Poderoso o conteúdo da representação topográfica que mostrava um ambiente
religiosamente misto e de convivência entre grupos que se queria regenerar.
Outra reflexão que se pode fazer sobre a intenção desta imagem: naqueles anos, Gaetano
Thiene ainda não era plenamente canonizado e, portanto, não é possível saber se foi
apenas uma coincidente homonímia entre o Gaetano titular da diocese recrutado na
ordem dos teatinos e o fundador da Congregação dos Clérigos Regulares, ou se tivesse um
propósito específico, destinado a orientar as futuras escolhas nominativas. É um aspecto
que não podemos saber na ausência de uma aprofundada pesquisa onomástica nesta área.
Contudo, analogamente a este iconotexto, também aquele do teatino titular de Taranto
mostra este elemento da demografia celeste da mesma ordem dos clérigos regulares.
Aliás, os dois confrades deram particular ênfase disso às disposições sobre a imposição
onomástica no capítulo relativo ao sacramento do baptismo, de maneira que não se dessem
mais de dois nomes, derivados de santos ou santas e sem serem escolhidos entre “gentilia
ou prophana”.
Com efeito, a diocese de Otranto era conotada por um complexo património antroponímico.
Exemplificativos são os nomes dos eclesiásticos que no sínodo: alguns têm nomes de
origem grega ou derivados pela tradição hagiográfica medieval. Outros descendiam da
tradição onomástica clássica romana como Ottaviano (Sogliano), outros evidenciam uma
derivação oriental como Nicola ou Diomede, ou excentricamente zoomorfa como no caso
de Lupo (Surano e Uggiano). Por isso neste conjunto antroponímico queriam inserir-se
propriamente as indicações estabelecidas pelos prelados recrutados na nova ordem pôs-tridentina, incidindo num sistema estriado por contaminações e tradições diferentes, por
heróis da época clássica grega ou latina, por santos orientais ou de antiga devoção cristã
(Mitterauer, 2001; Spedicato 2008).
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Naquelas cerimónias sinodais, enfatizava-se nomeadamente a delegação na administração
do baptismo a nível paroquial. Como temos posto em evidência desde do princípio deste
itinerário, efectivamente a articulação dispersa do território provincial não facilitava
a acção dos bispos, os quais, com aquela extraordinária liturgia, intentavam controlar e
regulamentar o primeiro sacramento de inclusão na sociedade civil e religiosa.
Para concluir esta comunicação, é evidente que, através da acção legislativa dos bispos, é
possível examinar aspectos demográficos específicos dos principais centros urbanos da
província de fronteira, aberta ao Mediterrâneo oriental.
Na primeira metade do século XVII os arcebispos teólogos como Falces em Brindisi, os
teatinos Caracciolo em Taranto e Coscia em Otranto deram uma contribuição fundamental
neste implante arquitectónico, regulamentando através de documentos escritos e
figurativos aquela forma especial de inclusão na sociedade terrena e celeste. Por sua parte,
mesmo o canonista vimaranense e bispo de Ugento, Agostinho Barbosa, transmitiu no seu
tratado as premissas para que o ato de escolha do nome tivesse um papel marcante entre os
ofícios e os poderes dos párocos.
Pesquisas futuras focalizadas sobre os registos paroquiais permitirão perceber até que
ponto aquele rito constituía um poderoso momento de inscrição de cada novo nato entre
os habitantes de um território sujeito á uma autoridade central.
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