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Resumo:  

Recentemente a Historiografia das ciências vem chamando a atenção para o 

desenvolvimento científico no período moderno. Em larga medida, tais estudos vêm 

tratando da trajetória de homens de ciências ligados ao universo cortesão e à influência 

dessa sociedade no “fazer ciência”. 

Na presente comunicação será apresentado o caso da atuação do naturalista Domingos 

Vandelli, na corte Portuguesa, na segunda metade do século XVIII. Partindo do pressuposto 

de que, a atividade científica, no referido período, pode ser considerada como um 

dispositivo social, cumprindo muitas vezes funções locais de manutenção de laços sociais e 

de reconhecimento de relações de proteção, subordinação e homenagem, será demonstrado 

como a atuação científica de Domingos Vandelli dialogava diretamente com o universo 

político e social da época. A ser demonstrado, também, quais foram os reflexos dessa forma 

de fazer ciência na trajetória deste naturalista via perceção dos homens de ciências do seu 

tempo que a Vandelli dedicaram alguns escritos.  
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 “ O Doutor Domingos Vandelli, italiano de nascimento, é conhecido entre 

os naturalistas por causa de alguns escritos, mas especialmente em virtude das suas 

relações com Lineu. Deve ter sido na sua juventude um homem dinâmico, que fez 

muito e tinha ambição de se tornar famoso. Seu professor de Botânica foi Pondera. 

Sob Pombal foi chamado com outro Italiano, Dalla Bella, e dai veio para Lisboa na 

qualidade de intendente principal do museu real do Jardim Botânico. Tornou-se, 

além disso, vogal da Aula de Comercio e, através de muitas voltas conseguiu um 

salário anual superior a 800 cruzados
1
.”(…) 

  

Poucos viajantes que passaram por Portugal no final do século XVIII deram informações 

tão precisas sobre a vida do Naturalista paduano Domingos Vandelli (1735-1816) como o  

prússio Henrich Friderich Link (1767-1851). Em viagem a Portugal, onde se encontrou com 

o próprio Vandelli e outros naturalistas lusos contemporâneos, como Félix de Avelar 

Brotero (1744-1828), com quem por certo trocou informações sobre a Historia Natural 

portuguesa e seus “profissionais”, nos dá uma síntese muito reveladora sobre Vandelli em 

1798. Este relato nos chama a atenção na direção de pontos importantes para a 

inteligibilidade da trajetória de Domingos Vandelli em Portugal, principalmente no que diz 

respeito a sociabilidade e prestígio deste homem de ciências a serviço de Portugal. Ao usar 

no texto “através de muitas voltas”, o naturalista  evidencia que Vandelli era um homem 

bem relacionado junto ao poder régio de Portugal e através dessas ligações obteve um 

salário anual elevado. 

No presente trabalho tenho como objetivo, demonstrar como a prática cientifica de 

Domingos Vandelli dialogava diretamente com seu meio social, partindo do pressuposto 

que, a atividade científica no referido período, pode ser considerada como um dispositivo 

social, cumprindo muitas vezes funções locais de manutenção de laços sociais e de 

reconhecimento de relações de proteção, subordinação e homenagem. A ser demonstrado 

também, quais foram os reflexos dessa forma de fazer ciência na trajetória deste naturalista 

                                                           

1
LINK, Heinrich Friedirich. Notas de uma viagem a Portugal e através de França e Espanha, 1798. 

Biblioteca Nacional de Portugal, [Tradução Fernando Clara] In. BRIGOLA. João Carlos. Os viajantes e o 

“Livro dos Museus”. Dafne Editora/ CHAIA, Porto, 2010. Pagina71a75. 
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através da percepção de homens de ciências de seu tempo que a Vandelli dedicaram alguns 

escritos. 

Em larga medida a Historiografia hoje produzida e que trata do período moderno, é enfática 

no que se refere ao estudo das sociabilidades e o estabelecimento de uma cultura 

mecenática e do estabelecimento das relações de clientela. O mecenato é estudado como 

uma forma fundamental de vinculação social e de organização hierárquica entre indivíduos 

socialmente diferentes. Tais interpretações levam em conta as perspetivas do antropólogo 

Marcel Mauss (1967), observando na cultura de diferentes povos a prática de dar, receber e 

restituir presentes, ato muitas vezes tido como deliberado, no entanto o autor demonstra os 

fortes imperativos sociais envolvidos nessa atividade. No caso da Europa Moderna os bens 

muitas vezes não possuíam um valor econômico definido, o que se torna difícil de constatar 

qual o real valor da “troca”, já que o capital envolvido muitas vezes é algo simbólico, 

podendo se configurar em alianças políticas duradouras, mantendo o cliente sempre em 

débito, ligado a um patrono de grande prestígio consubstanciando-se em uma espécie de 

epifania do poder dentro da microfísica das relações sociais
2
.  

As denominadas relações clientelares, são compreendidas como relações sociais 

informais, onde existem agentes capazes de arregimentar um número significativo de 

indivíduos (clientes) e intermediar com estâncias superiores interesses mútuos, como um 

nobre de primeira grandeza arruinado com um burguês banqueiro, um musico com um 

Cardeal, e, no presente caso, um homem de ciências e um soberano.  

Participar de tais redes de mecenato e clientela não pode ser compreendido como 

algo opcional, se tivermos em conta que este tipo de sociabilidade fazia parte da sociedade 

européia á séculos, e estar fora desse tipo de relação pode ser considerado um suicídio 

social para aqueles que ambicionavam certa mobilidade social e o estreitamento de laços 

com famílias abastadas e prestigiadas. E nem pode ser compreendido como mero conjunto 

de estratégias e de relações racionais que visam benesses econômicas, pois se acabaria por 

acreditar que os clientes eram indivíduos totalmente racionais, e no presente caso, 

empenhados numa espécie de programa de investigação, em função do qual tentavam 

                                                           

2
  Xavier, Â. B., Hespanha, António. As Redes Clientelares. In A. M. Hespanha (Eds.), O Antigo Regime - 

1620-1810. Lisboa: Círculo de Leitores.1993 
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manipular esse sistema. De forma geral, compreende-se tal forma de sociabilidade como 

parte integrante da cultura do antigo regime, de sua etiqueta, da norma social, da educação 

que os membros dessa sociedade deveriam articular
3
. Existiam deveres bem definidos para 

ambas as partes – dar, receber, restituir. Embora atos considerados voluntários, estes são 

feitos sob fortes imperativos sociais, e caso uma dessas obrigações não fossem cumpridas 

implicava em constrangimento social grave. Esse tipo de sociabilidade fixava os níveis 

sociais e igualmente os constituía à medida que refletiam e reforçavam hierarquias e 

estatutos de uma sociedade normativa com níveis sociais bem delimitados, se tratando de 

uma sociabilidade verticalizada. No caso de relações sociais assimétricas, ou seja, entre 

individuos socialmente diferentes, era necessário a figura de um intermediador – de um 

patrono.Neste sentido, nem todo cliente estava apto para todos os tipos de mecenato. Um 

cliente mais modesto não poderia abordar diretamente um mecenas mais poderoso. Por 

exemplo, Vandelli não poderia abordar diretamente a Czarina da Moscóvia, rainha da 

Rússia, para conquista de alocação na corte de São Petersburgo, então solicitava ao 

naturalista sueco Carlos  Lineu(1707-1778), seu patrono científico, sua intervenção para 

que pudesse alcançar tal posto naquele reino
4
.  

Para que um cliente  se aproximasse de um patrono era necessário que possuísse boa 

reputação, honra, e determinado prestígio por suas funções, essas “qualidades” seriam 

abonadas pelo patrono que lhe garantiria certa estabilidade social no exercício de suas 

funções.Cabia ainda ao cliente o dever da gratidão, que poderia ser evidenciada de várias 

formas, no presente caso, no universo científico, o oferecimento de uma obra era algo 

costumeiro, ou ainda a nomeação dos resultados com o nome que referenciava o patrono da 

descoberta científica.  

Domingos Vandelli ainda em Padua, certamente participava de uma rede 

significativa de contatos se correspondendo inclusive com pessoas ligadas a corte vaticana 

do Papa Clemente XIII (1758-1769) que enviou a Pádua nova espécie de tartaruga para 

                                                           

3
 BIAGIOLI. Mario, Galileu, Cortesão a prática da ciência na cultura do absolutismo. 

Porto editora, 2003 ver também ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Volume 1.Rio de Janeiro: Editora 

Zahar,1995. 
4
 MOURA, Silvia. De Vandelli para Lineu. De  Lineu para Vandelli: Correspondência entre Naturalistas. Rio 

de Janeiro, Dantes Editora. 2008. Página 45 
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classificação
5
. Consta também que membros de sua família  possuíam estreitos laços com 

os duques e Príncipes de Módena
6
.   Graças a essa rede Vandelli foi contratado pelo conde 

de Oeiras para auxílio nas reformas ambicionadas pelo Ministro plenipotenciário de D.José 

I, no  estabelecimento definitivo da nova epistemologia baseada na doutrina das luzes em 

Portugal.Ao contratar Vandelli, o Ministro se tornava seu principal patrono, garantindo sua 

proteção e continuidade dos seus trabalhos, o que não significa que o naturalista paduano 

tenha deixado de ser membro da rede de clientela de Lineu, após sua contratação por 

Carvalho e Melo e inicio de remessas de plantas de Portugal para  Uppsala  é notório o 

aumento do prestígio do naturalista italiano junto ao sueco, que o homenageou no batismo 

de um novo espécime com o nome Dracaena Vandelli
7
.  Tal homenagem não pode ser 

reduzida meramente a cortesia entre naturalistas. Lineu tinha interesse em continuar 

recebendo as amostras oriundas das colônias portuguesas, e por outro lado Vandelli 

precisava de Lineu que lhe garantia prestígio internacional, como muito bem observou Link 

em suas notas, além de outros favores como indicação e obtenção de livros de história 

natural
8
ou confecção de lâminas de imagens de plantas

9
.  

Fazer parte de uma de rede clientelar não quer dizer que o cliente ou patrono 

participassem de um único circulo, ambos poderiam participar de vários ao mesmo tempo, 

contanto que tal não representasse constrangimento à nenhuma das partes. Cada elo desse 

emaranhado social deve ser observado como um ser capilar, capaz de fazer múltiplas 

ligações, o que garantia a cada indivíduo um maior transito social e principalmente, 

segurança no caso do desaparecimento de um centro poder, o que acontecia com 

                                                           

5
 MOURA, Silvia. De Vandelli para Lineu. De  Lineu para Vandelli: Correspondência entre Naturalistas. Rio 

de Janeiro, Dantes Editora. 2008, Páginas  32 a 33 
6
 MOURA, Silvia. De Vandelli para Lineu. De  Lineu para Vandelli: Correspondência entre Naturalistas. Rio 

de Janeiro, Dantes Editora. 2008. Página. 39 a 40. 
7
 Embora Vandelli tenha descrito a espécie, Lineu é quem adiciona Vandelli ao novo gênero. MOURA, 

Silvia. De Vandelli para Lineu. De  Lineu para Vandelli: Correspondência entre Naturalistas. Rio de Janeiro, 

Dantes Editora. 2008. Páginas. 88a 89. 
8
 MOURA, Silvia. De Vandelli para Lineu. De  Lineu para Vandelli: Correspondência entre Naturalistas. Rio 

de Janeiro, Dantes Editora. 2008 Página  69 a 70. 
9
 MOURA, Silvia. De Vandelli para Lineu. De  Lineu para Vandelli: Correspondência entre Naturalistas. Rio 

de Janeiro, Dantes Editora. 2008 Página 83. 
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regularidade no período. Neste sentido algumas das obras de Vandelli refletem exemplos 

claros dessa forma de sociabilidade e por certo era membro de uma imbricada rede política 

e científica, a ter no Marquês de Pombal seu principal protetor em Portugal,  e, em Lineu a 

garantia do seu prestígio “profissional”, haja vista que já em finais do século XVIII o nome 

de Vandelli não aparece sozinho, a vir sempre acompanhado pelos dois nomes dos 

personagens citados.  

 

Uma Ciência engenhosa   

Nos seus primeiros anos  em Portugal é certo que Vandelli se empenhou em alargar 

suas relações sociais. É notoria a ligação que este estabeleceu com o futuro Visconde 

Balsemão, Luis Pinto de Sousa Coutinho(1735-1804), naquela altura governador da 

Capitania de Mato Grosso no Brasil, com o qual se correspondia  regularmente. Em 

consulta a esse epistolário podemos notar a deferência com que o Capitão General do Mato 

Grosso tratava Vandelli e solicitava ao naturalista paduano interferência junto ao Mordomo 

Mor de José I, D. Pedro de Noronha Camões Albuquerque Moniz e Souza (1716-1788), 

Marquês de Angeja,  o seu regresso ao reino por não gozar de boa saúde nos trópicos
10

. É 

possível depreender ainda que Vandelli possuía um ótimo trânsito no Palácio Real e um 

acesso significativo á muitos nobres em cargos de relevo do período Josefino(1750-1777). 

 Transitar no alto escalão da corte não era algo simples, principalmente quando se 

tratava de um Homem de Ciências ou Filósofo. Para que esse acesso fosse concedido era 

necessário que filosófo tivesse o  domínio de uma rigorosa etiqueta cortesã, que o 

permitisse “fazer ante-camaras” com os nobres de primeira grandesa. Segundo tal etiqueta, 

normatizada por vários moralistas como Baltazar Gracian(1601-1668) em seu livro 

Agudeza y Arte de Ingenio de 1644, existiam formas adequadas de falar, pensar e agir no 

ambiente de corte, em outras palavras que o cortezão deveria ser prudente, agudo e 

discreto. Outro moralista que tratava das maneiras na corte  e principalmente no que diz 

respeito a Filosofos e Homens de Ciencia é de Matteo Pellegrine(1595-1652) autor de  Che 

Savio è convenevole libri IIII de 1624, onde dedicou um capitulo exclusivamente sobre 

                                                           

10
  Arquivo Historico do Museu Bocage-Manuscrito CN/B-93 
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como um Filosofo deveria se portar na corte. Com o título  “As Qualidades do Sábio que 

são Incovenientes para o Cortesão”, Pellegrine orientava que, filosofos terão poucas 

possibilidades de obter favores dos principes, se mantivessem às “maneiras rigidas e 

aparencia rude”. Sublinhando que o filosofo “pouco acostumado em apreciar  o prazer, 

evitam-no e, ao faze-lo, aborrecem aqueles[principes] que pelo contrario o procuram.”  

Pellegrine persuadi o filosofo que busca carreira na corte a não aborrercer o principe com 

questões sofisticas e fastigiosas sobre assuntos de Estado
11

.  O filosofo  cortesão, deveria 

ser dotado de sensibilidade, falar, agir e atuar dentro dessa etiqueta, e seus trabalhos 

deveriam refeletir as normas de aceitação da corte, diluindo a aridez das questões 

investigadas aos formatos tipicos da “literatura” do Antigo Regime.    

Domingos Vandelli conhecia bem essa etiqueta e a dominava de forma clara, muitos dos 

membros de sua família, como já citado, estavam empregados na alta nobreza. Em consulta 

a seu vasto epistolário que manteve com nobres e ainda outros homens de ciências, e digno 

de nota a forma refinada da escrita, o que demonstra toda a versatilidade do naturalista ao 

contactar pessoas de diferentes grupos sociais.   Vandelli era um homem de ciência 

cortesão, circulava pela nobreza portuguesa e ainda se relacionava com comerciantes 

importantes do período, como o caso do inglês Gerard de Visme(1725-1797),  mantinha  

ativa correspondência com muitos naturalistas internacionais como, Lineu, Sir Joseph 

Banks(1743-1820), sem descurar dos vários projetos Ilustrados da política portuguesa do 

período. 

 Em sua primeira publicação científica em Portugal é possivel notar os primeiros 

reflexos desses laços sociais e principalmente o conhecimento da etiqueta cortesã de 

Vandelli. Saindo a luz com o título, Fasciculus Plantarum,cum novis generibus et 

especiebus  pela tipografia Régia em 1771. Em consulta á este pequeno livro é digno de 

nota os novos gêneros botânicos  classificados, descrtitos e nomeados por Vandelli, 

segundo os preceitos e metodologia linenana, e os desenhos que o acompanham são eles: 

Bragantia, Pombalia Ipecacuanha, Angeja e Balsamona pinto. 

                                                           

11
 Cit.em BIAGIOLI, Mario. Galileu, Cortesão A prática da ciência na Cultura do Absolutismo. Porto editora, 

2003. Pagina 126 
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Essa nomeclatura são homenagens muito claras a pessoas importantes do xadrez 

social de Vandelli, que em seus pormenores, teve o cuidado de apresentar os novos gêneros 

botânicos de acordo com o local social de cada indivíduo na corte. O primeiro novo gênero 

descrito, nomeado e apresentado na publicação é o Bragantia, em homenagem a casa real 

de Bragança e portanto, uma homenagem ao Rei D. José I. Na sequência, é apresentado o 

gênero Pombalia Ipecacuanha, que sem dúvida, é uma homenagem ao Ministro  Marquês 

de Pombal, e segundo a etiqueta cortesã deveria vir na sequência ao rei. A seguir é 

apresentado o gênero botânico Angeja, em homenagem ao Marquês de Angeja e mordomo-

mor de D.José I. Por último é apresentado o gênero Balsamona Pinto, uma homenagem  a 

Luis Pinto de Sousa Coutinho.  

Como se verifica, Vandelli foi muito cuidadoso na apresesntação dos novos gêneros 

botânicos, que ao mesmo tempo pode ser percebido como um agradecimento por sua 

contaratação pelo rei e sua corte e ao mesmo tempo uma forma de legitimação 

sociocognitiva do novo campo epsitemológico em Portugal, já que, a utilidade da botânica 

não era ainda um consenso na sociedade lusa
12

.  

A apresentação desse volume foi arquitetado conforme as normas que regulavam as 

Artes, ou seja, dentro de preceitos retóricos  como o engenho e a agudeza
13

no sentido de 

agradar o leitor cortesão.O uso da retórica por homens de ciências que atuaram sob o 

patrocínio de principes e nobres embora pouco explorado, parece ter sido corrente, Galileu 

Galilei, por exemplo, boa parte dos seus textos, apresentações e missivas foram feitos 

lenvando-se em conta os preceitos retóricos, pois percebia que sua produção científica era 

algo nobre, não uma arte mecânica
14

 ou menor, como era percebida até seu tempo. O uso de 

                                                           

12
 O próprio Vandelli percebia que a corte portuguesa no geral não compreendia a Botânica como ciência e 

sim com Arte ou passa-tempo, como confidenciou a Lineu em carta.de 3 setembro de 1765:” O Vulgo daqui 

considera a História natural mera curiosidade, quase todos julgam o estudo adequado apenas para horas 

que sejam gastas e haja algum deleite para alma, não crêem que a utilidade percebida por esse estudo possa 

ser grande a ponto dele ser cultivado por muitos.” MOURA, Silvia. De Vandelli para Lineu. De  Lineu para 

Vandelli: Correspondência entre Naturalistas. Rio de Janeiro, Dantes Editora. 2008 Páginas 69 a 70.  
13

 Tratamos aqui a agudesa como categoria  histórica como  forma de pensar e agir da sociedade de Antigo 

Regime assim como propõem Joao Adolfo Hansen em seu Texto Retórica da Agudesa para mais detalhes. 

HANSEN, João Adolfo.Retórica da Agudesa. Revista LETRAS CLÁSSICAS, n. 4,USP.2000 São Paulo 

paginas. 317-342. 
14

 Arte mecânica segundo Rafael Bluteau Vocabulario Portuguez & Latino - volume 5 (1728), pagina 380, 

eram artes opostas as Artes Liberais, ofício de menor valor por não gozar do título de filosofia, se 

enquadravam nela partes da matemática entre outras disciplinas. A matématica só passou a um melhor 



9 |Gustavo O. Ferreira, Uma Ciência para nobres: As Relações clientelares e a produção científica 

de Domingos Vandelli 

 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

recursos retóricos como o engenho e a agudesa na escrita científica, distinguia o homem de 

ciência na corte pois elevava o debate e era considerado elegante. Vandelli na corte 

portuguesa não foi diferente, o próprio Lineu louvava sua agudeza  ao descrever os gêneros 

botânicos
15

. Ser agudo era um exercício de pessoas de alto grau de erudição, logo de 

elevada condição social. A agudeza é definida por Joao Adolfo Hansen  (2000), “como 

metafora resultante da faculdade intelectual do engenho, que produz como o “belo eficaz” 

ou efeito inesperado de maravilha que espanta, agrada e persuadi
16

,”- e subdividida  

segundo Grancián (1644) em:   

“A) agudeza de “conceito”, que supõe a “sutileza do pensar”, ou, especificamente,o ato do 

entendimento que descobre correspondências inesperadas entre coisas,  

B) agudeza de “palavra” ou “verbal”, que consiste nas correspondências inesperadas 

estabelecidas entre as representações gráficas , sonoras e conceituais; 

 C) agudeza de “ação”, relativa a sentidos agudos produzidos por gestos engenhosos.”
17

 

 Lançando mão  da agudeza de conceito, Vandelli faz a acomparação entre a planta 

e o indivíduo homenageado, numa clara demosntração de que  planta e indivíduo partilham 

qualidades semelhantes. No caso da Pombalia Ipecacuanha a qual Vandelli homenageou 

Pombal pode ser considerado  o caso mais evidente. A Ipecacuanha era um gênero botânico 

muito procurado por suas propríedades medicinais, embora a planta tenha sido descrita 

ainda século XVII pelos naturalistas flamencosWillen Piso(1611-1678) e Georg 

Marcgraf(1610-1644) na época da dominação neerlandesa no nordeste Brasileiro (1630-

1654), ainda não se sabia ao certo qual era de fato a planta que fornecia a raiz medicicinal, 

ipeca, usada nas bôticas da europa como remédio para várias molestias e principalmente no 

controle de febres . Vandelli ao observar tais qualidades medicinais  da planta, que julgava 

                                                                                                                                                                                 

estatuto apóz a atução de Galileu Galilei nas Cortes da “Italia”. Para mais detalhes ver BIAGIOLI, Mario. 

Galileu Cortesaõ, A Prática da ciência na cultura do Absolutismo. Porto Editora. 2003 
15

 MOURA, Silvia. De Vandelli para Lineu. De  Lineu para Vandelli: Correspondência entre Naturalistas. Rio 

de Janeiro, Dantes Editora. 2008 Página 19.  

 
16

 HANSEN, João Adolfo. “Retórica da agudeza”. In Letras Clássicas, N4. p.317-342. 

2000. Disponível em <http://www.revistas.fflch.usp.br/letrasclassicas/article/view/659>. 
17

 HANSEN, João Adolfo. “Retórica da agudeza”. In Letras Clássicas, N4. p.317-342. 

2000. Disponível em <http://www.revistas.fflch.usp.br/letrasclassicas/article/view/659>. 
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ser a Ipecacuanha, de forma muito aguda, compara tais propriedades  com a política do 

Marquês de Pombal, que segundo a época visava “regenerar” o reino. Dessa forma fica-nos 

evidente a consideração do Naturalista, que o remédio dos males de Portugal era a política 

pombalina. Evidentemente esse tipo de recurso retórico pressupunha um leitor capacitado a  

perceber toda a versatilidade, perspicácia e a agudesa de quem propõem o  efeito, e nesse 

caso os indivíduos que compunham o hambiente cortesão, nobres, fidalgos, e naturalistas 

de corte eram os leitores a quem Vandelli direcionou o livro. Em carta datada de 1 de julho 

de 1772 Lineu congratulava Vandelli pela publicação com as seguintes palavras: “Recebi 

tua carta com plantas raras e o Fasciculus plantarum, por ambos rendo-te os maiores 

agradecimentos. Este seu fasciculo agradou-me, não apenas pelas plantas raras, mas 

sobretudo pelas perspicazes descrições
18

.”   

 

É provavel que tal publicação tenha rendido a Vandelli o efeito esperado, em 1772  

foi incorporado a Universidade de Coimbra na condição de professor e de auxiliar nos 

trabalhos da reforma universitária que a instituição passava naquele momento, a ser 

responsável não só por aulas, mas também do projeto de  espaços dedicados a 

demonstração aos alunos das novas disciplinas que compunham a chamada Filosofia 

Natural. Ainda que  obscura a passagem de Vandelli pela Universidade de Coimbra, já que 

poucos trabalhos tem dado atenção as suas atividades nessa instituição, é fato já observado 

pela historiografia brasileira o papel do naturalista na formação dos primeiros naturalistas 

luso-brasileiros, em boa medida, personalidades de relevo na história das ciências de 

Portugal e Brasil. Desses alunos podemos ressaltar os naturalistas luso-brasileiros   Doutor 

Joaquim Veloso de Miranda(1736-1817), Alexandre Rodrigues Ferreira(1756-1815), José 

Bonifácio de Andrada e Silva(1763-1838), entre muitos outros que na Universidade de 

Coimbra reformada se formaram. Nesse sentido, Vandelli se torna mais uma das pontes que 

unem a História de Portugal e  Brasil num personagem caro a ambos os países. Ao que se 

percebe Vandelli se aproximou muito dos alunos luso-brasileiros e, é possível constatar 

uma pequena rede de influência entre professor e discipulos, já que nos estudos já 

                                                           

18
 MOURA, Silvia. De Vandelli para Lineu. De  Lineu para Vandelli: Correspondência entre Naturalistas. Rio 

de Janeiro, Dantes Editora. 2008 Página 105 (grifos nosso) 
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realizados por outros historiadores, o naturalista é um ator significativo para dirimir 

questões de vários de seus ex-alunos empregados nas colonias
19

. 

Dos muitos alunos formados na Universidade de Coimbra  o que nos chama a atenção é o 

Doutor Joaquim Veloso de Miranda, natural do Arraial do Inficionado, termo de Mariana 

na capitania de Minas Gerais no Brasil. Este aluno que muitas vezes parece ter sido o dileto 

de Vandelli, tomou o grau de bacharel em matemática na Universidade de Coimbra em 

1776  e logo depois o grau de Doutor, nas primeiras turmas de doutores formados na 

Universidade de Coimbra já reformada vindo a ser aproveitado nos próprios quadros da 

faculdade como demonstrador substituto e interino para a cadeira de Historia Natural
20

.  

Embora com carreira promissora, Veloso de Miranda já em 1779 decidiu voltar ao Brasil a 

pretexto de cuidar dos bens de sua casa, mas ficava a cargo da Universidade de Coimbra e 

dela recebia metade dos emolumentos e com a ordem de manter correspondência da ciência 

que praticasse na colonia.Após sua chegada a Minas Gerais em 1780, o Dr. Veloso de 

Miranda enviava a Portugal amostras de géneros da história natural presentes na capitania, 

minerais, plantas e animais, cumprindo o acordo com a universidade. Após chegada em 

Portugal, essas amostras ficavam a cargo de Domingos Vandelli, que davam á estas uma 

atenção mais apurada,  a corrigir, nomear ou reclassificar cada uma delas. Dos muitos 

matériais enviados pelo Dr. Veloso de Miranda , Vandelli dedicou se ao trabalho detalhado 

de alguns, e no caso em análise chamo a atenção para a primeira remessa advinda do Brasil 

em 1781, onde constavam alguns desenhos botânicos de flores ainda não classificadas.  

                                                           

19
 Boa parte das pesquisas sobre os Naturalistas Viajantes de Portugal do Século XVIII levam em conta as 

atividades de Domingos Vandelli em Portugal como decisivos em relaçoes a muitas questões dos alunos. Para 

ais detalhe ver entreb outros: 
BOSCHI, Caio. Exercícios de Pesquisa Histórica, Editora PUC Minas, Belo Horizonte, 2012 
 PATACA. Ermelinda Moutinho. Terra, Água e Ar nas Viagens Científicas Portuguesas (1755-1808) Tese 

apresentada ao Instituto de Geociências da Universidade de Campinas 2006. 

FERREIRA, Gustavo. As Polêmica Flores, Joaquim Veloso de Miranda e a prática científica nas Minas 

Setecentistas. Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de pós Graduação em História das Ciências, 

Casa de Oswaldo Cruz, FIOCRUZ. Rio de Janeiro, Brasil. 2012 

 PEREIRA, Magnus Roberto de M. “Um jovem naturalista num ninho de cobras, a trajetória de João da Silva 

Feijó em cabo Verde em finais do século XVIII”. In: História: Questões & Debates, n. 36, 2002, pp. 29-60  

RAMINELLI, Ronald. Viagens Ultramarinas. Rio de Janeiro ,Alameda, 2008. 

 
20

 BOSCHI, Caio. Exercícios de Pesquisa Histórica, Editora PUC Minas, Belo Horizonte, 2012, pagina105 
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Abarcando cinco paginas, constam os desenhos de 20 flores que Vandelli ao fazer sua parte 

no trabalho,  decidiu dar aos novos géneros botânicos os nomes de casas ilustres de 

Portugal,  nos mesmos moldes da primeira publicação de 1771. 

  Já no final do século XVIII, o batismo de novas espécies vegetais, era prática a 

consulta nos compêndios dedicados a botânica,  observar as semelhanças, usos comuns e 

vulgares de cada planta já descrita por  outro homem de ciência, no entanto, os gêneros 

eram desconhecidos e ainda não haviam sido classificados por nenhum outro botânico. 

Vandelli era adepto da metodologia lineana de classificação, que muito embora tenha tido 

um expressivo relevo naquele período, não foi a única em vigência ou hegemônica na 

Europa. Na França e na Inglaterra, por exemplo, eram adotados sistemas de classificação 

baseadas respetivamente nos postulados de Joseph Pitton de Tournefort(1656-1708) e de 

Jhon Ray(1627-1705), foi somente em meados do século XIX que houve um esforço na 

unificação metodologia de classificação, e que foi reconhecido o papel da metodologia de 

Lineu
21

.Para que se compreenda a atitude do naturalista é preciso que se observe também o 

momento o qual Vandelli novamente faz a proposta das homenagens. Como já citado 

Vandelli era naturalista prestigiado e respeitado na corte josefina, o período que agora 

tratamos já se refere a outra conjuntura política, já nos anos do reinado de D. Maria I 

(1777-1816), período marcado pelo exilio do Marquês de Pombal e do enfraquecimento da 

rede a qual o ministro correspondia incontestável centro. É neste momento que grupos antes 

postos a margem do processo político voltam ao cenário numa tentativa de reequilíbrio de 

forças, antes dominada pela rede de clientela do Marquês de Pombal. Durante boa parte do 

reinado Mariano houve um esforço em conciliar os “órfãos” de Pombal e esses grupos 

políticos. Muitos indivíduos alocados em postos da administração, pessoas de confiança do 

Marquês, foram destituídos de seus cargos, outros, muito provavelmente se viram 

ameaçados, e  para outros houve uma redução significativa na área de influências, o que em 

certa medida atingiu Vandelli e o obrigava, naquele contexto, a manutenção de laços 

sociais duradouros com os Grandes de Portugal. 

                                                           

13  KURY,Lorelai. “AS VIAGENS LUSO-AMERICANAS E AS PRÁTICAS CIENTÍFICAS DO SÉCULO DAS 

LUZES”. Anais do Simpósio Nacional de Historia das Ciências 2011. Disponível em 

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300895704_ARQUIVO_instrucCNPQ.pdf , ultimo 

acesso 13/01/2015 
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Outro ponto importante e que deve ser levando em consideração é o fato do numero de 

homens de ciências em Portugal ter aumentado, seja pela formação na Universidade de 

Coimbra ou pelo retorno de outros formados no exterior, como no caso o Abade Correia da 

Serra, o que possibilitou a abertura de uma academia dedicada ao debate científico. 

 Em 1779, por iniciativa de D. João Carlos de Bragança de Sousa Ligne Tavares 

Mascarenhas da Silva (1719-1806), 2º Duque de Lafões,foi criada a Academia de Real 

Ciências onde se agremiavam os principais nomes das ciências portuguesas naquele 

momento, com a participação de muitos nobres e clérigos envolvidos no processo de 

institucionalização das novas ciências em Portugal.  A fundaçao de tal Academia em 

Portugal foi um passo importante para os homens de ciências da época, pois, a partir 

daquele  momento havia um espaço reservado para a discussão de idéias e de resultados de 

pesquisas, que após avaliação dos membros poderiam seguir para  a publicação e 

divulgação das ciências como a instituição se propunha. Nesse sentido cada membro 

apresentava um tema a ser apreciado e debatido pelos outros membros da Academia, e foi 

nesse contexto que Vandelli apresentou os desenhos das flores a Academia de Ciências em 

1787, no mesmo formato  do Fasciculum plantarum  de 1771.  

Segue quadro com os nomes das plantas, casa ou personalidade pelo naturalista 

homenageados: 

Fasciculus Plantarum Brasilium
22

 

Espécie - Referência à pessoa ou casa ilustre 

Lavradia António de Almeida Soares Portugal, Marquês de Lavradio 

Galvania Casa dos Condes de Galveias 

Fereiria Vicente Ferrer, membro da Academia de Ciências de Lisboa 

Barbacenia Casa dos Viscondes de Barbacena 

Quelusia Palácio de Queluz, residência oficial de D. Maria I. (Vulgar Brinco de 

Princesa) 

Davilla Visconde de Vila Nova de Cerveira ( Tomás Xavier de Lima) 

                                                           

22
 Aqui colocamos somente os nomes das plantas que conseguimos localizar homenagem corresponte faltando 

ainda os gêneros Botânicos: Amomun, Vochia, Callisia,Contarenia, Urceola, Tapanhuacanca. 
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Lemia Reitor da Universidade de Coimbra Reformada, Francisco de Lemos 

Marialva  Casa dos Marqueses de Marialva 

Correia Abade Correia da Serra 

Vellosia Joaquim Veloso de Miranda 

Lafoensia Duque de Lafões 

Paliavana Propriedade dos Marqueses de Louriçal e Condes de Ericeira 

Limia Visconde de Vila Nova de Cerveira   Tomás Xavier de Lima 

Mella Martinho de Melo Castro 

Orobanchia Arraial do Ouro Branco, Minas Gerais, Brasil 

Mendoncia Luís António Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro,   

Visconde de Barbacena 

Vismia Gerard de Visme 

Bragantia Bragantia- Casa de Bragança, Casa Real Portuguêsa 

 

De maneira geral Vandelli homenageou boa parte da Aristocracia dirigente de 

Portugal do final so seculo XVIII, individuos importantes para suas relaçoes sociais.  Com 

a espécie Galvania, Vandelli fez uma homenagem à casa dos Condes de Galveias, ressalte-

se que tal homenagem estava relacionada diretamente ao Ministro D. Martinho Melo e 

Castro que embora não tivesse esse título, era neto de D. André de Melo e Castro (1668-

1753), quarto Conde de Galveias
23

. E ainda em homenagem ao ministro o referendou 

diretamente como a taxon Mella. O mesmo acontece com o gênero Marialva, numa menção 

clara a D. Rodrigo José de Meneses, governador de Minas Gerais no ano 1781, ano do 

envio da remessa, o antigo Governador de Minas era membro da casa dos Marqueses de 

Marialva
24

. Outra figura proeminente que Vandelli ainda homenageou foi o Marquês de 

Lavradio, António de Almeida Soares Portugal, Vice-Rei do Brasil entre 1769 - 1778, com 

o espécime Lavradia. 

                                                           

23
 GAYO, Felgueiras. Nobiliário de famílias de Portugal, Oficinas gráficas, Braga, Portugal 1938, p.138. T.V 

24
 GAYO, Felgueiras. Nobiliário de famílias de Portugal, Oficinas gráficas, Braga, Portugal 1938, p.97. T.XV 
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Da Universidade de Coimbra, Vandelli homenageou o reitor reformador  D. Francisco de 

Lemos Pereira de Faria Coutinho com o género Lemia e o discípulos  Joaquim Veloso de 

Miranda e o Visconde de Barbacena, ao atribuir os gêneros Vellozia e Barbacenia, 

respetivamente. Além de homenagear Veloso de Miranda, Vandelli ainda dá a uma planta o 

nome do local onde o naturalista mineiro residia naquele momento, no arraial de Ouro 

Branco, com o espécime Orobanchia.  

Embora alguns dos nomes que constam na lista não fossem membros da Academia 

ou diretamente ligados ao campo científico, de alguma forma contribuíam para o 

desenvolvimento das Ciências em Portugal. Por exemplo, Tomas Xavier de Lima (1727-

1800)possuia os titulos de Marquês de Lima e Visconde de Vila Nova de Cerveira, foi  

ministro do Exterior e Guerra, e foi homenageado duas vezes com os géneros Davilla e 

Limia. Tal homenagem sem dúvida era derivada de algumas questões que se ligam à 

ciência Portuguesa naquele momento, e principalmente às necessidades de Vandelli. O 

exército, por exemplo, foi sem dúvida importante no que concerne às viagens Filosóficas e 

transporte dos gêneros naturais. Como já observou Ângela Domingues (2001), muitos 

soldados foram deslocados de suas funções para auxilio nas atividades científicas sejam 

elas em terra ou mar, tornando-se essencial sua colaboração
25

.  

Além de individuos o naturalista teve a preocupação em dar as plantas os nomes de 

locais que julgava importantes para as ciências em Portugal , por exemplo, a taxon 

Paliavana, faz referência a uma quinta nos arredores de Lisboa na denominada Palhavã, tal 

propriedade era de Henrique de Meneses, Marquês de Louriçal e Conde de Ericeira. Tal 

personagem teve um papel importante na divulgação e debate do iluminismo, nessa quinta  

se reunia a dita Academia Portuguesa na primeira metade do século XVIII. Outra flor que 

designa local é o gênero Queluzia onde o naturalista faz referência ao Palácio Real de 

Queluz, onde a rainha Maria I residia.   

                                                           

25
 DOMINGUES, Ângela. Para um Melhor conhecimento dos domínios coloniais:a constituição de redes de 

Informaçao no Imperio português em finais de setecentos.In: História, Ciências, Saúde  Manguinhos, 

vol. VIII (suplemento), Rio de Janeiro 2001. paginas 823-838 

 



16 |Gustavo O. Ferreira, Uma Ciência para nobres: As Relações clientelares e a produção científica 

de Domingos Vandelli 

 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

No que se refere ao Abade Correa da Serra, o próprio Vandelli comunica o batismo da flor 

com o nome do naturalista em missiva datada de 12 julho de 1782: 

“Eu continuo a fazer abrir os novos gêneros do nosso Vellozo, que acabei de examinar o 

seu herbário e a um deles lhe ponho o nome Corrêa”
26

.  

No caso do espécime Vismia, Vandelli homenageou um importante personagem inglês 

residente em Portugal, Gerard de Visme, amigo proximo do naturalista inglês Joshep 

Banks, e, muito provavelmente foi graças ao negociante a  aproximação entre Vandelli e 

Banks, para quem o naturalista paduano enviou os desenhos originais das plantas brasileiras 

feitas por Veloso de Miranda
27

, ressalte-se que Banks em outros contextos o auxiliou 

Vandelli de forma decisiva
28

.  

Como se percebe Vandelli usou dos mesmos recursos retóricos da agudesa ao 

nomear as plantas apresentadas a Academia de Real Ciências de Lisboa chegando em 

alguns casos a homenagear duas vezes a mesma pessoa, hora a casa ,hora pessoa, ou ainda 

referenciando locais importantes na difusão da Botânica. De acordo com as lógicas do 

mecenato e da clientela e do decoro cortesão, tal nomenclatura do Fasciculus Plantarum 

Brasilium,   possuía muitas chances em ser aceita e louvada pelos membros da Academia 

de Real Ciências de Lisboa . Boa parte dos nomes eram membros dessa instituição e 

principalmente  faziam parte das relações sociais de Vandelli. No entanto, tal nomenclatura 

causou certo mal-estar na agremiação, um dos sócios, João de Loureiro, recém-aceito, 

denunciou Vandelli sob a acusação “de adulador e de falto de rigor científico.” 

 

 

                                                           

26
 PATACA, Ermelinda Moutinho. TERRA, AGUA E AR NAS VIAJENS CIENTÍFICAS PORTUGUESAS 

(1755-1808). Tese apresentada ao Instituto de Geociências como parte dos requisitos para obtenção do título 

de Doutora em Geociências da Universidade de Campinas. UNICAMP. 2006 Pagina 309 
27 Autograph letter to Sir J. Banks, consisting of descriptions, with water colour drawings of genera of Plants 

collected in Minas Geraes, Brazil / by Joaquin Velloso de Miranda.. 1785. foll. 8 4°. 
28

 No contexto pós invasões Napoleónicas em 1810, Vandelli foi acusado de afrancesado condenado a prisão 

na Ilha Terceira. Sob intervenção de Sir Joseph Banks em 1812 Vandelli segue para Londres onde aguarda 

julgamento e é inocentado no mesmo ano. Para maiores detalhes ver CRUZ,Ligia. “Domingos Vandelli, 

Alguns aspectos da sua actividade em Coimbra”.Separata do Boletim da Universidade de Coimbra. Coimbra: 

Universidade de Coimbra,1976. 
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O Acusador e a denúncia  

É importante observar o personagem que acusa o naturalista paduano, no caso o ex-

Jesuíta João de Loureiro. Como já citado, personalidades  antes postas a margem do 

processo politico e cultural por Pombal, naquele momento retornavam a arena de debates. 

Os jesuítas haviam sido expulsos de Portugal há poucos anos, e creio que embora ex 

professo, certamente sua atuação como membro da Companhia de Jesus era algo relevante. 

Loureiro era botânico de renome internacional e também próximo de alguns políticos 

ilustrados de Portugal, sua indicação na Academia de Ciências de Lisboa foi atravéz de  

Luiz Pinto de Sousa Coutinho,  como demonstra a  carta do Visconde de Barbacena a 

Vandelli. 

  “Chegou a Portugal um Ex Jesuíta português da Conchinchina chamado Frei 

Loureiro, que a Academia já tinha há muitos meses eleito membro correspondente(...) 

Dizem- me que é grande Botânico e muito observador, e por tal tinha sido lembrado e 

recomendado pelo Balsemão, que nos deu a conhecer.”
29

  

 Outro ponto importante, e que deve ser levado em consideração, é a localização das 

reuniões da Academia de Real Ciências naquele período, na Casa das Necessidades, no 

colégio dos Oratorianos, antigos contendores dos jesuítas durante o século XVIII no que se 

refere à metodologia de ensino, além de alguns de seus membros da Academia como João 

Faustino e Teodoro de Almeida serem membros da referida ordem, portanto ambiente 

naturalmente hostil ao Frei Loureiro.  Não é de se estranhar também, que houvesse por 

parte dos setores ditos “conservadores” de Portugal o desejo de retirar de vários cargos 

aqueles que ainda restassem do consulado Pombalino, e nesse caso Vandelli era um desses 

poucos indivíduos. Vandelli era uma espécie de funcionario hibrido, não possuia um local 

social bem definido, executando no interiror da corte portuguesa trabalhos diversos, como 

professor da Universidade de Coimbra, intendente do Real gabinete de Historia Natural , 

organizador de expedições científicas em direção as colonias lusas o que de certa forma o 

                                                           

29
BRIGOLA,Joao Carlos. “Viagens Ciências e administração no Brasil Colonial- os gabinetes de história 

natural de Luiz Pinto de Balsemão, de Luíz de Vasconcelos e Sousa e Luís de Albuquerque e Cáceres. In 

Coleção, Gabinetes e museus em Portugal no Século XVIII,“Lisboa, Fundação para Ciencia e Tecnologia/ 

Fundação Colouste Gulbekian 2003 



18 |Gustavo O. Ferreira, Uma Ciência para nobres: As Relações clientelares e a produção científica 

de Domingos Vandelli 

 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

obrigava a uma manutenção constante de laços sociais que garantisse a continuidade dos 

seus trabalhos. Dessa polêmica entre Vandelli e Loureiro ainda não foram localizados  

muitos documentos  até o presente momento, no entanto, o mais importante e mais citado, é 

um manuscrito anônimo, por certo parte de um memorando ou ata da Real Academia das 

Ciências de Lisboa, com o título Notas sobre Fasciculum Plantarum Brasilium, que hoje se 

encontra no Muséum d´Histoire Naturelle, em Paris e atribuido ao próprio João de 

Loureiro.  

 “Tendo-se lido em uma assembléia da Academia este Fasciculus Plantarum Brasiliensium 

do Senhor Vellozo, se notou, que aos novos generos desta estimavel colecção botanica se 

tinhão posto pela maior parte os nomes das familias Ilustres de Portugal, sem motivo, ou 

fundamento algum Botanico: e que isso em outras Nações poderia ser julgado por 

adulação. A mim pareceu me, que os nomes Bragantia, Barbacenia, e Correana se 

poderiam conservar sem aquele receio, pelo motivo, que em seu lugar se declara. Todos os 

outros em que não milita semelhante razão (ou eu a ignoro) vão trocados como melhor me 

ocorreo. O Senhor Vandelli poderá conservalos ou mudalos, conforme julgar: e assim 

tambem as notas, que sendo mandado foi sobre a dita coleção de plantas: o que tudo 

sujeito ingenuamente a sua correção e da Academia”
30

. 

Os nomes listados a serem trocados por Vandelli eram: Galvanea, Fereiria, 

Barbacenea, Queluzia, Correia, Vellosia, Lafoensia, Barbacenia, Davillia, Lemia, 

Marialva, Paliavana e Mendoncia. Ainda de forma enérgica, o autor do documento 

escrevia que, sendo parte da obra de autoria de Veloso de Miranda nenhuma planta deveria 

ter o nome de seu autor, frisando que “saindo a luz estas plantas em nome do Sr. Veloso, é 

contra os princípios da ética, que ele ponha o seu nome a alguma delas.”
31

 

É possível observar na escrita do documento que algumas ponderações foram feitas 

pelo autor no intuito de não desagradar pessoas ilustres que foram homenageadas, como no 

caso a planta Bragantia, uma homenagem a casa real de Bragança que mesmo publicada 
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em 1771 sem a o desenho da flor, Vandelli tenta republica-lo dessa vez com o desenho.  As 

flores com os nomes que homenageavam o Abade Correia da Serra  e o Visconde de 

Barbacena, secretários da Academia de Real Ciências naquele momento, segundo o autor 

documento também poderiam continuar pois estes eram naturalistas. É percepitivel que o 

estatus social pesou mais do que a ligação do homenageado ao campo científico. O veredito 

da Academia, como se percebe, é que Vandelli deveria mudar os nomes gêneros, para 

publicação no primeiro tomo das Memórias da Academia de Real Ciências.  

É muito dificil de acreditar que os membros da Academia de Real Ciências e 

principalmente o denunciante, Frei Loureiro, não tenham compreendido a estratégia de 

Vandelli ao nomear as plantas. Eles perceberam o efeito desejado pelo naturalista, em 

conquistar mais prestígio e favores de nobres de primeira grandeza  e o sensuraram por 

isso, daí a critica de adulador. No que diz respeito a dita falta de rigor científico, e crítica 

feita por outros homens de ciências como o proprio Abade Correia da Serra, provavelmente 

deriva da percepção de que as descrições botânicas naquele momento, deveriam ser claras, 

objetivas e não “obscuras” e agudas. Embora a Academia de Real Ciências de Lisboa 

possuisse um numero elevado de sócios nobres aquele não era um espaço cortesão 

propriamente dito.  

 Em texto de 1792 lido na Academia de Ciências de Lisboa no dia 12 de maio, 

“Elogio ao Sr. Loureiro”,  por ocasiao de sua morte, o Abade Correia da Serra deixa muito 

claro essa qualidade na ciência praticada pelo ex jesuita.  

“Que abundancia de descobrimentos, que multidão de observações, e sobretudo que 

originalidade junta a elegância, se mostra em huma obra composta tão longe de onde taes 

obras se compoem. Os botanicos verão em alguns poucos lugares della vestigios da 

incomoda situação em que foi compos[ta] mas que o são ao mesmo tempo do demasiado 

escrupulo e atenção do autor, mas a viveza das descripçoes a clareza da exposição, e do 

methodo encantão, e hè tudo seu.
32
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Após este episódio, acredito que o prestígio de Domingos Vandelli começou a se 

desgastar drasticamente junto a comunidade científica portuguesa e pode ser compreendido 

como momento crucial para compreensão de seu papel nos anos que se seguiram.  

Vandelli não alterou nenhum dos nomes propostos e teve o herbário suprimido do 

primeiro Tomo da Memórias da Academia de Ciências de Lisboa publicado em 1797. No 

interior desse volume, na pagina 37, ainda é possível ler a apresentação, onde constam o 

nome do Doutor Joaquim Veloso de Miranda como autor dos desenhos e a data da 

apresentação dos desenhos à Academia de Real Ciências de Lisboa, Abril de 1787
33

, mas 

nas folhas seguintes não constam nenhuma das flores anunciadas, saltando da pagina 37 à 

40. No que se refere ao Dr. Joaquim Veloso de Miranda, não houveram sanções diretas, 

mas é notório o desgaste da amizade entre ele e Vandelli e o tom de secretismo em que 

passaram a se corresponder após esse ocorrido
34

.Embora a “comunidade científica” 

portuguesa tenha dado ganho causa a Loureiro, Vandelli não se deu por vencido, essas 

polêmicas flores vieram a luz numa publicação da Tipografia Ademico-Régia de Coimbra 

em 1788 com o título Florae Luzitanicae et Braziliensis Specimen-et Epistolae ab Eruditis 

viris Carolo Linné, Antonio de Haen ad Dominicum Vandelli scriptae, e sobre essa 

publicação e os caminhos percorridos para sua efetivação ainda estão a ser pesquisados, 

mas é possível observar em alguns relatos que tal publicação também não agradou a muitos 

naturalistas como narra em carta  o Abade Correia da Serra ao Inglês James Edward Smith 

de outubro de 1788.  

“ As novidades que posso lhe dar sobre Historia Natural são poucas. O Professor 

Vandelli acabou de publicar o Dicionário Português de Historia Natural, pobre 

rapsódia, assim como a Specimen Flora Luzitanicae et Brasiliensis, cheias de 
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géneros que batizou com o nome de quem não conhece uma palavra de botânica 

mas que ele quer lisonjear, em virtude da sua importância ou posição.
35

” 
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