ÁLBUM DA CIENCIA:
A elaboración desta nova versión do Álbum da Ciencia supón un esforzo investigador e divulgativo dun amplo equipo de
especialistas. A dirección foi encomendada a Xosé A. Fraga Vázquez, da Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade do Consello,
quen contou coa colaboración do coordinador desa Sección, Francisco Díaz-Fierros Viqueira, na codirección, e de Alfonso Mato na
coordinación e redacción.
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Fillo dunha familia de xudíos conversos con raíces en Castro Caldelas e Monforte de Lemos. Antonio e o
seu irmán Paulo López eran fillos de Juan, protomédico dos Reis Católicos, e de María de Almeida.
Investigacións baseadas en numerosas fontes documentais demostran a relevancia desa comunidade e
certo carácter endogámico (Aira Pardo, com. pers.). Os Guadalupe mantiñan unha estreita amizade con
membros de familias de cristianos novos como os Gaibor, Bernáldez, do Campo ou Fernández dos
Campos, Coronel, de Paz, Fonseca, etc. Algúns descendentes ocuparon importantes cargos na sociedade
da época: Bernardo de Guadalupe foi “Alcalde de ordinario” da vila de Monforte de Lemos no ano 1598,
outros foron, como os ilustres irmáns, médicos-cirurxiáns.

Cursou os estudos de primeira e segunda ensinanza en Ourense, desprazándose posteriormente a
Salamanca. Nesta cidade converteuse ao catolicismo e na súa universidade obtivo o título de médico.
Rematados os estudos regresou a Ourense, onde iniciou a súa actividade profesional.
Estendida a fama da súa competencia, foi reclamado pala raíña Isabel a Católica e recibiu o nomeamento
de Conselleiro nas Cortes de Castela. Morta a raíña, quedou ao servizo do Emperador Carlos I, en tanto o
Papa Adriano VI non obtivo a venia do monarca para levalo a Roma, onde exerceu como médico e
conselleiro do Pontífice ata a súa morte.
Durante a época na que estivo ao servizo do Emperador, acompañouno por diversos países deixando a
súa marca profesional en lugares como Italia, Paises Baixos ou Alemaña. Os irmáns Gudalupe
convertíronse ao cristianismo con ocasión de instalarse a carón da realeza. Carlos I, mediante privilexio
excepcional, eliminou por Real Decreto as consecuencias da impureza de sangue e linaxe que arrastraba
Antonio López de Guadalupe pola súa orixe xudía: declarouno nobre, "exento de toda mácula y
sambenito", e autorizouno a portar escudo de armas. No libro Copia de Linajes, existente en Valladolid,
dise que estando Carlos I en Bolonia mandou extender unha Carta Privilexio, datada o 24 de febreiro de
1530, o mesmo día da súa coronación, facendo nobres e cabaleiros ao seu Cirurxián Maior, ao licenciado
Antonio López de Guadalupe, e ao seu irmán Paulo, que escolle como novo apelido o de Santa Cruz.
Varias veces visitou López de Guadalupe a cidade de Ourense, e aínda que son incertos o lugar e a data
do seu falecemento, existen noticias de que ou ben el, ou ben o seu irmán, morreron nesta cidade.
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