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Piero da Vinci (1427-1504) – Tabelião florentino, pai de Leonardo, não chegou 
a casar com a mãe de Leonardo e, mais tarde, teve outros onze filhos com quatro 
esposas.

Luca Pacioli (1447-1517) – Matemático italiano, frade e amigo de Leonardo.

Andrea Salai, nascido Gian Giacomo Caprotti da Oreno (1480-1524) – Foi 
morar com Leonardo quando tinha dez anos e ganhou o apelido de Salai, que 
significa “diabinho”.

Ludovico Sforza (1452-1508) – Governador de facto de Milão a partir de 1481, 
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nota sobre  
a capa

A imagem que ilustra a capa é um detalhe de uma pintura a óleo que está 
na Galleria degli Uffizi, em Florença, que já se pensou tratar-se de um 
autorretrato de Leonardo. Com base em análises recentes com raios X, 
hoje é considerado um retrato de Leonardo pintado por um artista des-
conhecido nos anos 1600. Ele é baseado em — ou serviu de base — um 
retrato similar redescoberto na Itália em 2008 chamado Retrato Lucania-
no de Leonardo da Vinci. Ele já foi copiado diversas vezes, uma versão em 
aquarela sobre marfim pintada nos anos 1770 por Giuseppe Macpherson 
integra a British Royal Collection e esteve na exposição “Portrait of the 
Artist”, na Galeria da Rainha, no Palácio de Buckingham, em 2017.



nota sobre moedas na  
itália em 1500

O ducado era a moeda de ouro de Veneza. O florim era a de Florença. 
Ambas pesavam 3,5 gramas de ouro, o que significa que valeriam cerca de 
138 dólares em 2017. Um ducado ou 1 florim valiam aproximadamente 7 
liras ou 120 soldi, que eram as moedas de prata.

principais períodos  
da vida de leonardo

Vinci
1452–1464

Florença
1464–1482

Milão
1482–1499

Florença
1500–1506

Milão
1506–1513

Roma
1513–1516

França
1516–1519
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