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RESUMEN 

CONSPECTO DO DESENVOLVIMENTO 
DA FILOSOFIA EM PORTUGAL 

{SECULOS XIII • XV) 

Mario Santiago de Carvalho 
Universidade de Coimbra 

Se expone una vision panonimica de algunos de los princiales filosofos portugueses ( o que trabajaron 
en el reino de Portugal) durante la Edad Media. Se ofrece tambien una hipotesis de interpretacion de las lfne
as mas fundamentales de la contribucion filosofico-teologica lusitana medieval. 
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ABSTRACT 

Concept of «Development» of the philosophy in Portugal. The paper deals with some major figures of 
Portuguese medieval philosophers. One t1ies also to explain how to envisage what could be a characteristic 
Portugues trend in his regional medieval thought. 

Key words: Portugal, Petrus Hispanus, Joao De Deus, Alvaro Pais, Joao Sobrinho. 

1 

Data de 1190 (14 de Setembro) uma carta do rei D. Sancho I financiando em 400 morabitinos 
a sustenta~ao de c6negos regrantes de Santa Cruz de Coimbra em estudo em Fran~a («ad sustenta
tionem canonicorum ejusdem monasterii qui in partibus Galliae studiorum causa commorantur» ). 
Profundas transforma~6es demognificas, sociais e econ6micas faziam-se entao sentir, mas desde os 
primeiros decenios do seculo XIII que Lisboa, Santarem e Coimbra se constituiam como p6los de 
renova~ao urbana e centros de alguma cultura filos6fico-teol6gica. Embora nao saibamos para que 
zona da Galia se deslocavam aqueles escolares pode-se presumir estar Paris entre os destinos. De 
igual modo se pode tomar 1190 como ano paradigmatico de uma rela~ao mais sistematica por parte 
dos clerigos lusitanos para com a cultura especulativa de vanguarda. Cern anos depois assistir-se-a 
ao nascimento da Universidade dionisiana. Mas nessa altura, como ja outrora, se nao se podia dizer 
que os nossos intelectuais estavam absolutamente desfasados do pensamento maioritario do resto 
da Europa, estavam longe, decerto, de o poderem liderar ou personalizar. A excep~ao de destaca
dos «emigrantes» (Santo Antonio na influencia sobre a escola franciscana nascente, Pedro Hispano 
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no ensino da 16gica e na divulga~ao da medicina, Joao de Deus no direito can6nico) esta situa~ao 
e uma constante no que toea a produ~ao de algum modo confinada ao ( ou relacionada como) nosso 
espa~o geografico. 

Embora nao tenha senti do falar-se numa acep~ao estrita de filosofia em Portugal antes do inf
cio da nacionalidade, 1 a forma mental cultivada no espa~o compreendido por aquila que vini ser o 
nosso Pafs tinha sido ate entao -seculo XII- predominantemente simb6lica, patrfstica, etica e 
ffsica, e raramente 16gica ou estritamente teol6gico-filos6fica.2 Assim continuan1 basicamente a ser, 
e certo, mas se uma natural particularidade «moral» e «polftica» ( especificada na reflexao de con
teudo etico, social, econ6mico e jurfdico), fez crescer em importancia o domfnio teol6gico-filos6-
fico, este sempre esteve uma vez mais aquem das vanguardas universitarias de alem Pirineus e alem 
Mancha. 0 notavel historiador da cultura portuguesa a que acabamos de recorrer, Joaquim de 
Carvalho, jamais abandonou a ideia de que «a especula~ao metaffsica nao seduziu os mais cultos 
espfritos do Portugal medievo» dizendo ser «nos problemas praticos, como a dialectica, a etica e a 
polftica, que a sua aten~ao se concentra[ ... P» De facto, quenquer que esteja familiarizado com a 

Nao iremos tratar aqui, como e 6bvio, dos autores da Patrfstica na Lusitania. Para a!em dos seus dois maiores 
nomes, o presbftero Or6sio (I'd. Hist6ria Contra os Pagiios. Esbofo duma Hist6ria da Antiguidade Orientale Cl6ssica, 
trad. J. Cardoso, Braga, 1986) e Sao Martinho de Braga -vd. Obras deS. Martinho Bracarense (Sec. Fl), tradu9ao de 
A. C. do Amaral, revista, actualizada e acrescentada por F.J. Velozo, Bracara Augusta, 29 (1975), pp. 61-110-, podem 
referir-se, por ordem cronol6gica: Potamio de Lisboa, S. Damaso, Prisciliano, Itacio de Oss6noba, Egeria, Carterio, 
Hidacio de Merida, Dictfnio de Astorga, Baquiario, A vito de Braga, Siagrio, Pastor, Toribio de Astorga, Hidacio de Chaves, 
Profuturo de Braga, Aprfngio de Beja, Pascasio de Dume, Tarra, Joao de Bfclaro, Masona, Vitas Sanctorum Patrum 
Emeritensium, Frutuoso de Braga, Pactum Fructuosi, Regula Communis, Vita Sancti Fructuosi, Valerio de Bierzo, e Textos 
Liturgicos varios (c.f J.G. Freire, «Factores de Individualidade do Ocidente Hispanico», Revista Portuguesa de Hist6ria, 
22 (1985), pp. 115-135; fd., «Da Filologia Classica do sec. XIX a Filologia Crista (Grega e Latina) e ao Latim Tardio, 
especialmente no Ocidente Hispanico (sec. IV- VII)», Separata de C01~gresso lnternacional: As Humanidades Greco
Latinas e a Civilizariio do Universal, Coimbra, 1988, pp. 483-507). Para mais infom1a9ao, I'd. P. Gomes, A Patrologia 
Lusitana, Porto, 1983, com bibliografia, que pode ser completada por J.C. da Costae J.M. da Silva, «Bibliografia Patrfstica 
Lusitana», in Aetas do Congresso Internacional do IX Centenario da Dedicaciio da Se de Braga, vol. III, Braga, 1990, pp. 
167-220. 

2 Varias sao as hist6rias da Filosofia em Portugal que de uma forma ou de outra versam o nosso perfodo, mas a 
sua importancia e qualidade e limitada: L. Pra9a (Hist6ria da Filosofia em Portugal, edi9ao preparada [orig.: Coimbra, 
1868] por P. Gomes, Lisboa, 1974); L. Thomas (Contribuifiio para a Hist6ria da Filosofia portuguesa, trad. do alem. por 
A.J. Brandao, Lisboa, 1944); M.D. Duarte (Hist6ria da Filosofia em Portugal nas suas conexoes polfticas e sociais, 
Lisboa, 1987); os contributos de P. Gomes, aqui citados, pela quantidade da recolha feita, merecem urn Iugar a parte. Uma 
vez que ainda nao possufmos uma obra de con junto, de qualidade· e seriedade academica indiscutfveis, o lei tor interessa
do devera preferir, em altemativa, a consulta as bibliografias daqueles estudiosos mais modemos que, entre n6s, sistema
ticamente tern tratado da filosofia e da cultura dos primeiros seculos; esta neste caso, a obra do Pe. Mario Martins, para a 
qual gostarfamos de gum·dar uma referenda particular (c.f a bibliografia do autor que F. da G. Caeiro publicou, «Mario 
Martins e a Cultura Medieval Portuguesa», Rel'ista Portuguesa de Filosofia, 47 (1991), pp. 612-617). Veja-se, por ultimo, 
F.J. Ferreira, Existencia e Fundamentariio Cera! do Problema da Filosofia Portuguesa, Lisboa, 1965; F. da G. Caeiro, 
«Hist6ria da Filosofia em Portugal. Roteiro de Materias e Guia Bibliografico», Revista da Faculdade de Letras [Lisboa], 
III serie, 7 (1963 ), pp. 102- I 32; J.M. da C. Pontes, «Contribuiciones recientes a Ia Historia de Ia Filosoffa pmtuguesa de 
los siglos XIII-XV», em Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiasticas en EspaFw. 4: Siglos 1-XFI, Salamanca, 
1972, pp. 184-202; para actualiza9ao bibliografica vd., P. Calafate, «Etudes de Philosophie Medievale. Bibliographie por
tugaise (1980-1989)», Bulletin de Philosophie Medievale, 33 (1991), pp. 246-252; e M.A.S. de Carvalho & J.F.P. 
Meirinhos, «Chronique-Portugal», ibidem., 37 (1995) (no prelo). 

3 J. de Carvalho,Obra Completa II: Hist6ria da Cultura, Lis boa, 1982, p. 28 I. 
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produ~ao filos6fica oxoniense ou parisiense nao deixara de sentir algum mal-estar quando se ve 
for~ado a examinar a produ~ao paralela estritamente lusitana, estado que se deve manter -pensa
mos- pelo menos ate ao tempo dos Conimbricenses. 

Vectores recentes de investiga~ao permitem-nos ir precisando a caracteriza~ao lata de J. de 
Carvalho relativa aos «quatro pianos fundamentais, sabre os quais se inserem todas as inquieta~6e~ 
do espfrito lusitano,»4 e que hoje dirfamos de «applied philosophy». Tudo isto ponderado, e como 
se escreveu na esteira de J. de Carvalho, «se continua prematuro ou temerario o prop6sito de estru
turar uma hist6ria da filosofia portuguesa, vista que, alem de vasto campo de heurfstica, ainda em 
aberto, para esse trabalho organizativo e sintetico escasseiam as monografias que lhe sirvam de 
suporte, valiosos sao os estudos ( ... ) aparecidos, assim como os textos ineditos ou de diffcil acesso 
que tern sido publicados».5 Pela nossa parte, apoiar-nos-emos algumas vezes em conjecturas tradi
cionais relativamente a autorias, mas gostarfamos de deixar bern vincadas as nossas reservas, pelo 
menos ate ao aparecimento de estudos sistematicos de raiz. Precisado isto, iremos tra~ar urn breve 
panorama, apenas pessoal e eventualmente motivador de futuras estrategias de pesquisa, do desen
volvimento da filosofia em Portugal desde o seculo XIII ao seculo XV. Este limite temporal, ape
sar de contestavel (uma vez que a influencia «medieva» continuani a fazer-se sentir nos seculos 
seguintes), justifica-se facilmente. Em 1498, no culminar de urn esfor~o sistematico de expansao 
marftima, esta definitivamente tra~ado o caminho maritima para a India, e nos dais anos seguintes 
o Pafs constitui o seu Imperio Tridimensional. Bastaria alias atentar na explosao da predominancia 
experiencial anunciada por alguns dos tftulos e tematicas que desde os alvores do seculo XV vao 
surgindo: Esmeralda de Situ Orbis, de Duarte Pacheco Pereira; 0 Tratada da Esfera par Perguntas 
e Respastas, de D. Joao de Castro, que e tambem autor de varios Rateiras; a arte e a ciencia nauti
cas e belica, especialidade de Fernando Oliveira; ou a farmacologia indiana, em que se renomaram 
Garcia da Orta e Crist6vao da Costa. 

2 

«Ate ao fim do seculo XII, a cultura clerical portuguesa esta ainda orientada para conseguir o 
domfnio da natureza e a conquista da ordem numa sociedade sujeita as for~as mais contradit6rias. 
Ate essa epoca, a unica atitude especulativa que porventura se possa encontrar filia-se no mais puro 
simbolismo. Consiste em ver no comportamento dos animais e nas formas da natureza criada o seu 
significado doutrinal, a sua correspondencia como mundo perfeito dos prot6tipos divinos. A cons
tata~ao dos paralelismos entre o natural eo sobrenatural e jade si uma forma de apaziguar o homem 

4 «Desenvolvimento da Filosofia em Portugal durante a idade Media». Discurso inaugural da Sec9ao de Ciencias 
Hist6ricas, Filos6ficas e Filol6gicas, do Congresso das Associa96es Portuguesa e Espanhola para a Progresso das Ciencias 
em Cadis (I 927), in Joaquim de Carvalho. Obra Completa 1: Filosofia e Hist6ria da Filosofia ( 1916- 1934}, Lis boa, 1978, 
p. 338. Esta Comunica9ao foi depois desenvolvida na contribui9ao desse autor para a «Hist6ria de Portugal», dita de 
Barcelos, que hoje se pode ler in Obra Completa II, ja citada. 

5 J.M. da C. Pontes, «Raimundo Lulo eo lulismo medieval portugues», Biblos, 62 (1986), p. 52. 
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no ensino da 16gica e na divulga~ao da medicina, Joao de Deus no direito can6nico) esta situa~ao 
e uma constante no que toea a produ~ao de algum modo confinada ao ( ou relacionada como) nosso 
espa~o geografico. 

Embora nao tenha senti do falar-se numa acep~ao estrita de filosofia em Portugal antes do inf
cio da nacionalidade, 1 a forma mental cultivada no espa~o compreendido por aquila que vini ser o 
nosso Pafs tinha sido ate entao -seculo XII- predominantemente simb6lica, patrfstica, etica e 
ffsica, e raramente 16gica ou estritamente teol6gico-filos6fica.2 Assim continuan1 basicamente a ser, 
e certo, mas se uma natural particularidade «moral» e «polftica» ( especificada na reflexao de con
teudo etico, social, econ6mico e jurfdico), fez crescer em importancia o domfnio teol6gico-filos6-
fico, este sempre esteve uma vez mais aquem das vanguardas universitarias de alem Pirineus e alem 
Mancha. 0 notavel historiador da cultura portuguesa a que acabamos de recorrer, Joaquim de 
Carvalho, jamais abandonou a ideia de que «a especula~ao metaffsica nao seduziu os mais cultos 
espfritos do Portugal medievo» dizendo ser «nos problemas praticos, como a dialectica, a etica e a 
polftica, que a sua aten~ao se concentra[ ... P» De facto, quenquer que esteja familiarizado com a 

Nao iremos tratar aqui, como e 6bvio, dos autores da Patrfstica na Lusitania. Para a!em dos seus dois maiores 
nomes, o presbftero Or6sio (I'd. Hist6ria Contra os Pagiios. Esbofo duma Hist6ria da Antiguidade Orientale Cl6ssica, 
trad. J. Cardoso, Braga, 1986) e Sao Martinho de Braga -vd. Obras deS. Martinho Bracarense (Sec. Fl), tradu9ao de 
A. C. do Amaral, revista, actualizada e acrescentada por F.J. Velozo, Bracara Augusta, 29 (1975), pp. 61-110-, podem 
referir-se, por ordem cronol6gica: Potamio de Lisboa, S. Damaso, Prisciliano, Itacio de Oss6noba, Egeria, Carterio, 
Hidacio de Merida, Dictfnio de Astorga, Baquiario, A vito de Braga, Siagrio, Pastor, Toribio de Astorga, Hidacio de Chaves, 
Profuturo de Braga, Aprfngio de Beja, Pascasio de Dume, Tarra, Joao de Bfclaro, Masona, Vitas Sanctorum Patrum 
Emeritensium, Frutuoso de Braga, Pactum Fructuosi, Regula Communis, Vita Sancti Fructuosi, Valerio de Bierzo, e Textos 
Liturgicos varios (c.f J.G. Freire, «Factores de Individualidade do Ocidente Hispanico», Revista Portuguesa de Hist6ria, 
22 (1985), pp. 115-135; fd., «Da Filologia Classica do sec. XIX a Filologia Crista (Grega e Latina) e ao Latim Tardio, 
especialmente no Ocidente Hispanico (sec. IV- VII)», Separata de C01~gresso lnternacional: As Humanidades Greco
Latinas e a Civilizariio do Universal, Coimbra, 1988, pp. 483-507). Para mais infom1a9ao, I'd. P. Gomes, A Patrologia 
Lusitana, Porto, 1983, com bibliografia, que pode ser completada por J.C. da Costae J.M. da Silva, «Bibliografia Patrfstica 
Lusitana», in Aetas do Congresso Internacional do IX Centenario da Dedicaciio da Se de Braga, vol. III, Braga, 1990, pp. 
167-220. 

2 Varias sao as hist6rias da Filosofia em Portugal que de uma forma ou de outra versam o nosso perfodo, mas a 
sua importancia e qualidade e limitada: L. Pra9a (Hist6ria da Filosofia em Portugal, edi9ao preparada [orig.: Coimbra, 
1868] por P. Gomes, Lisboa, 1974); L. Thomas (Contribuifiio para a Hist6ria da Filosofia portuguesa, trad. do alem. por 
A.J. Brandao, Lisboa, 1944); M.D. Duarte (Hist6ria da Filosofia em Portugal nas suas conexoes polfticas e sociais, 
Lisboa, 1987); os contributos de P. Gomes, aqui citados, pela quantidade da recolha feita, merecem urn Iugar a parte. Uma 
vez que ainda nao possufmos uma obra de con junto, de qualidade· e seriedade academica indiscutfveis, o lei tor interessa
do devera preferir, em altemativa, a consulta as bibliografias daqueles estudiosos mais modemos que, entre n6s, sistema
ticamente tern tratado da filosofia e da cultura dos primeiros seculos; esta neste caso, a obra do Pe. Mario Martins, para a 
qual gostarfamos de gum·dar uma referenda particular (c.f a bibliografia do autor que F. da G. Caeiro publicou, «Mario 
Martins e a Cultura Medieval Portuguesa», Rel'ista Portuguesa de Filosofia, 47 (1991), pp. 612-617). Veja-se, por ultimo, 
F.J. Ferreira, Existencia e Fundamentariio Cera! do Problema da Filosofia Portuguesa, Lisboa, 1965; F. da G. Caeiro, 
«Hist6ria da Filosofia em Portugal. Roteiro de Materias e Guia Bibliografico», Revista da Faculdade de Letras [Lisboa], 
III serie, 7 (1963 ), pp. 102- I 32; J.M. da C. Pontes, «Contribuiciones recientes a Ia Historia de Ia Filosoffa pmtuguesa de 
los siglos XIII-XV», em Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiasticas en EspaFw. 4: Siglos 1-XFI, Salamanca, 
1972, pp. 184-202; para actualiza9ao bibliografica vd., P. Calafate, «Etudes de Philosophie Medievale. Bibliographie por
tugaise (1980-1989)», Bulletin de Philosophie Medievale, 33 (1991), pp. 246-252; e M.A.S. de Carvalho & J.F.P. 
Meirinhos, «Chronique-Portugal», ibidem., 37 (1995) (no prelo). 

3 J. de Carvalho,Obra Completa II: Hist6ria da Cultura, Lis boa, 1982, p. 28 I. 
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produ~ao filos6fica oxoniense ou parisiense nao deixara de sentir algum mal-estar quando se ve 
for~ado a examinar a produ~ao paralela estritamente lusitana, estado que se deve manter -pensa
mos- pelo menos ate ao tempo dos Conimbricenses. 

Vectores recentes de investiga~ao permitem-nos ir precisando a caracteriza~ao lata de J. de 
Carvalho relativa aos «quatro pianos fundamentais, sabre os quais se inserem todas as inquieta~6e~ 
do espfrito lusitano,»4 e que hoje dirfamos de «applied philosophy». Tudo isto ponderado, e como 
se escreveu na esteira de J. de Carvalho, «se continua prematuro ou temerario o prop6sito de estru
turar uma hist6ria da filosofia portuguesa, vista que, alem de vasto campo de heurfstica, ainda em 
aberto, para esse trabalho organizativo e sintetico escasseiam as monografias que lhe sirvam de 
suporte, valiosos sao os estudos ( ... ) aparecidos, assim como os textos ineditos ou de diffcil acesso 
que tern sido publicados».5 Pela nossa parte, apoiar-nos-emos algumas vezes em conjecturas tradi
cionais relativamente a autorias, mas gostarfamos de deixar bern vincadas as nossas reservas, pelo 
menos ate ao aparecimento de estudos sistematicos de raiz. Precisado isto, iremos tra~ar urn breve 
panorama, apenas pessoal e eventualmente motivador de futuras estrategias de pesquisa, do desen
volvimento da filosofia em Portugal desde o seculo XIII ao seculo XV. Este limite temporal, ape
sar de contestavel (uma vez que a influencia «medieva» continuani a fazer-se sentir nos seculos 
seguintes), justifica-se facilmente. Em 1498, no culminar de urn esfor~o sistematico de expansao 
marftima, esta definitivamente tra~ado o caminho maritima para a India, e nos dais anos seguintes 
o Pafs constitui o seu Imperio Tridimensional. Bastaria alias atentar na explosao da predominancia 
experiencial anunciada por alguns dos tftulos e tematicas que desde os alvores do seculo XV vao 
surgindo: Esmeralda de Situ Orbis, de Duarte Pacheco Pereira; 0 Tratada da Esfera par Perguntas 
e Respastas, de D. Joao de Castro, que e tambem autor de varios Rateiras; a arte e a ciencia nauti
cas e belica, especialidade de Fernando Oliveira; ou a farmacologia indiana, em que se renomaram 
Garcia da Orta e Crist6vao da Costa. 

2 

«Ate ao fim do seculo XII, a cultura clerical portuguesa esta ainda orientada para conseguir o 
domfnio da natureza e a conquista da ordem numa sociedade sujeita as for~as mais contradit6rias. 
Ate essa epoca, a unica atitude especulativa que porventura se possa encontrar filia-se no mais puro 
simbolismo. Consiste em ver no comportamento dos animais e nas formas da natureza criada o seu 
significado doutrinal, a sua correspondencia como mundo perfeito dos prot6tipos divinos. A cons
tata~ao dos paralelismos entre o natural eo sobrenatural e jade si uma forma de apaziguar o homem 

4 «Desenvolvimento da Filosofia em Portugal durante a idade Media». Discurso inaugural da Sec9ao de Ciencias 
Hist6ricas, Filos6ficas e Filol6gicas, do Congresso das Associa96es Portuguesa e Espanhola para a Progresso das Ciencias 
em Cadis (I 927), in Joaquim de Carvalho. Obra Completa 1: Filosofia e Hist6ria da Filosofia ( 1916- 1934}, Lis boa, 1978, 
p. 338. Esta Comunica9ao foi depois desenvolvida na contribui9ao desse autor para a «Hist6ria de Portugal», dita de 
Barcelos, que hoje se pode ler in Obra Completa II, ja citada. 

5 J.M. da C. Pontes, «Raimundo Lulo eo lulismo medieval portugues», Biblos, 62 (1986), p. 52. 
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sujeito as contradi~oes da vida. Mas o que as obras deste genero geralmente procuram e encontrar 
nos animais, plantas e pedras o ensinamento moral, a exorta~ao muda, o guia e a luz para o camin
ho em direc~ao ao Parafso. Quer dizer, as obras simb6licas tao apreciadas em Santa Cruz, Lorvao 
e Alcoba~a, tambem se orientam para a pnltica. Vindas ou nao de Fran~a, adquirem sucesso entre 
n6s, ainda antes do fim do seculo XII, porque representam o mais util arsenal do pregador».6 

Acabamos de referir alguns dos espa~os culturais, de caracterizar o seu objecto predominan
te, e os seus protagonistas. Os centros de Coimbra (Santa Cruz) e Alcoba~a, sobretudo, cedo se per
meabilizam de urn modo natural e interessado a outras influenciasJ 

E curioso observar-se -por ·exemplo- que 0 bispo Paterno deixa a Se de Coimbra dois 
astroh1bios e varios livros escritos em arabe; e a mesma Se deixa Mestre Martinho, falecido 
em Paris em 1175, varios livros de medicina, de astronomia e de aritmetica, alem do Abaco 
e de tradu~6es de Constantino o Africano. Valeria a pena a particulariza~ao desta conjun~ao 
tao paradigmatica, quer na sua qualidade de urn perfodo anterior a forma~ao da 
Universidade dionisiana quer como urn modelo geograficamente alternative a cultura que 
aquela imprimiu.8 

0 Mosteiro de Santa Maria de Alcoba~a -«a biblioteca nacional do Portugal medievo»-9 foi 
urn centro de cultura dos mais intensos, desde a sua funda~ao (1153), como se pode depreender pelo 
rico e variado acervo da sua biblioteca (conhecemos para cima de quatrocentos e cinquenta manus
critos entre tradu~6es e c6pias de originais acumulados entre os seculos XII e XV. 10) 

6 J. Mattoso, Portugal Medieval. Novas Inteipretm;oes, Lisboa, 1984, p. 385. 
7 Cf F. da G. Caeiro, «A Organiza9ao do Ensino em Portugal no Perfodo anterior a funda9ao da Universidade», 

Arquivos de Historia da Cultura Portuguesa, vol II, n.0 3, Lisboa (1968)\pp. 3-23, para informa9ao sobre mestJ·es e esco
las, livros e bibliotecas e bibliografia sobre a organiza9ao do ensino; A.A. do N,ascimento, «Concentra9ao, dispersao e 
dependencias na circula9ao de manuscritos em Portugal nos seculos XII- XIII», in Coloquio sobre circulacion de codices 
y escritos entre Europa y Ia Peninsula en los siglos VIII-XIII. Santiago de Compostela, 16-19 de septiembre de 1982. Aetas 
praef. M. Cecflio Dfaz y Dfaz, S. Compostela, 1988, pp. 6-85. 

8 Nao cuidaremos aqui dos elementos anibicos e hebraicos, que mais ou menos profundamente, marcaram ou 
interferiram na cultura filos6fica lusitana. Vejam-se: J.D.G. Domingues, «Luso-arabe (Filosofia)», in Logos ... III, pp. 532-
541 (com bibliografia, a que se pode acrescentar, de P. Gomes, Hist6ria da Filosofia Portuguesa. 3: A Filosofia Arabigo
Portuguesa, Lisboa, 1991). Garcia Domingues caracteriza aquela filosofia em dois aspectos(cientffico e especulativo e 
religioso e mfstico) elencando os nomes de lbne a! Sid (sec. XI-XII), Ah:mad Ibne Qasl (sec. XII), Abu 'Imran (sec. XII), 
e AI- 'Urian (sees. XII-XIII); P. Gomes, por sua vez, trata do pensamento hebraico-portugues (Historia da Filosofia 
Portuguesa. I: A Filosofia Hebraico-Portuguesa, Porto, 1981), que caracteriza pela preponderancia do exercfcio das artes 
can6nicas e filol6gicas, e estuda Isaac Abravanel e o seu contemporaneo Abraao Zacuto (sec. XV). Pode citar-se ainda urn 
estudo de P.F. da Cunha, «Filosoffa Jurfdica e Polftica na Poesia Luso-Arabe», Revista Espaiiola de Filosojfa Medieval, 0 
(1993), pp. 61-82. 
Sao escassas as referencias aos mestres-escolas anteriores ao seculo XIV. Para alem da sua existencia nos cabidos das ses 
portuguesas, encontramo-los nas colegiadas de Guimaraes e de Barcelos, mas nao e de excluir a sua existencia noutras 
ricas colegiadas. Mais a frente referir-nos-emos as escolas conventuais das ordens mendicantes, mas ja se pode referir que 
alem de Alcoba9a e de Coimbra outras escolas conventuais se devem Iembrar: S. Vicente de Fora em Lisboa, e os L6ios 
de Lisboa e de Vilar (cf A.J. Saraiva, A Cultura em Portugal, II, Lisboa, 1955, pp. 50-53). 

9 J. de Carvalho, Obra Completa II, p. 133. 
10 Cf Inventario dos Codices Alcobacenses, 6 vols., Lisboa, 1930-1978; M. Martins, Estudos de Literatura 

Medieval, Braga, 1956. 
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A maior parte dos materiais ali existentes deveria servir para o servi~o religioso, leitura, 
medita~ao, e ensino. Santo Agostinho (A Trindade, Confissoes, Retractar;oes e A Cidade de 
Deus, entre outros tftulos, em codices de letra francesa do sec. XII- XIII) eo autor que pos
sui maior m1mero de obras e de exemplares; seguem-se-lhe Sao Gregorio Magno (os seus 
Dialogos receberam ali uma versao em linguagem), Orfgenes, Sao Jeronimo e Santo 
Ambrosio. Os mfsticos tern igualmente preponderancia: Sao Bernardo, Ricardo e Hugo de 
Sao Vftor. Contam-se ainda, urn pseudo-Agostinho, Orosio, Sao Martinho de Dume, Santo 
Isidoro de Sevilha, Cassiodoro, Cassiano (cujas Colar;oes foram tambem ali traduzidas), 
Alcufno e frei Paio de Coimbra (tl240) cuja Summa sennonum de festivitatibus per anni 
circulwn, con tendo 406 serm6es, era seguida do tratado pratico de fazer serm6es de Joao da 
Rochela, copiado em 1250. Nada hade estranho neste interesse pela ars praedicandi, acti
vidade devidamente documentada nos acervos de Alcoba~a e de Coimbra. 11 Entre os teolo
gos: Gilberta Porreta, Pedro Comestor, Pedro Lombardo, Santo Anselmo, Sao Tomas de 
Aquino, Sao Boa ventura, Raimundo Llull. Glosas, catenae e dicionarios bfulicos condicio
nam o limitado pendor teologico-exegetico escolar e pastoral. A sabedoria profana, fazia-se 
representar por Aristoteles (em bora em ms. do sec. XIV e XV, trabalhos de logica, ffsica, 
etica e polftica), alem das ja aludidas compila~6es de Isidoro e de Cassiodoro juntamente 
com Boecio. Reparemos no significative esfor~o de verter para vemaculo algumas obras de 
conteudo teol6gico ascetico. Justificarfamos esta ac~ao, em primeiro Iugar, pela cultura da 
irTadia~ao doutrinal dos monges, e pelo interesse patenteado no acesso a alguma da cultura 
do tempo, quer condicionada quer condicionadora das preocupa~6es eclesio-pastorais e 
polftico-sociais do Pafs. Nao deixam de ser menos significativas algumas ausencias serias, 
como Erfgena, Abelardo, o proprio Pedro Hispano, Bacon, Ockham ou Escoto, para so citar
mos alguns dos nomes mais conhecidos. 

Uma referencia sem duvida alguma muito particular deve ser feita a ac<;ao do mosteiro de 
Santa Cruz de Coimbra, ligado aos prom6rdios da nacionalidade. 12 Nao s6 porque os seus claustros 
terao estado na forma<;ao daquele que foi o nosso primeiro autor de projec~ao internacional, Santo 
Antonio, nao s6 porque eles estao implicados no patrocfnio e colabora~ao estreita com a 
Universidade portuguesa, como estao hoje atestados os extravagantes horizontes intelectuais dos 
seus escolares. 

De entre os quais poderfamos citar: mestre Raimundo, «ietrado profundfssimo em diversas 
ciencias», D. Pedro Pires, «magno em Gramatica, Medicina, Logica e Teologia», e urn certo 
«magister parisius», o que refor~a a tonica da filia~ao geografica com que iniciamos este 
conspecto). De facto, para alem da presen~a dos manuscritos oriundos de Sao Rufo de 
Avinhao, de conveniente caracter mfstico ou teologico-monastico dominados pela eleva~ao 

11 Vd. J. Antunes, A cultura portuguesa nos seculos XIII e XIV (Juristas e Teologos). Disserta9ao de doutoramen-
to apresentada a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (mimeografada), Coimbra, 1995, pp. 75-78. 

12 A Cruz, «Textos medievais das 'leituras' de filosofia de Santa Cruz de Coimbra», separata das Aetas do I 
Congresso nacional de Filosofia, Braga, 1965; deste autor veja-se ainda, e fundamentalmente, o seu Santa Cruz de 
Coimbra na Cultura Portuguesa da /dade Media. Y.· Observa(:oes sobre o 'scriptorium' e os estudos claustra is, Porto, 
1964. Para una sfntese, cf J. Antunes, «Ordens Religiosas», in Dicionario da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, 
dir. de G. Lanciani & G. Tavani, Lisboa, 1993, pp. 492-499. 
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sujeito as contradi~oes da vida. Mas o que as obras deste genero geralmente procuram e encontrar 
nos animais, plantas e pedras o ensinamento moral, a exorta~ao muda, o guia e a luz para o camin
ho em direc~ao ao Parafso. Quer dizer, as obras simb6licas tao apreciadas em Santa Cruz, Lorvao 
e Alcoba~a, tambem se orientam para a pnltica. Vindas ou nao de Fran~a, adquirem sucesso entre 
n6s, ainda antes do fim do seculo XII, porque representam o mais util arsenal do pregador».6 

Acabamos de referir alguns dos espa~os culturais, de caracterizar o seu objecto predominan
te, e os seus protagonistas. Os centros de Coimbra (Santa Cruz) e Alcoba~a, sobretudo, cedo se per
meabilizam de urn modo natural e interessado a outras influenciasJ 

E curioso observar-se -por ·exemplo- que 0 bispo Paterno deixa a Se de Coimbra dois 
astroh1bios e varios livros escritos em arabe; e a mesma Se deixa Mestre Martinho, falecido 
em Paris em 1175, varios livros de medicina, de astronomia e de aritmetica, alem do Abaco 
e de tradu~6es de Constantino o Africano. Valeria a pena a particulariza~ao desta conjun~ao 
tao paradigmatica, quer na sua qualidade de urn perfodo anterior a forma~ao da 
Universidade dionisiana quer como urn modelo geograficamente alternative a cultura que 
aquela imprimiu.8 

0 Mosteiro de Santa Maria de Alcoba~a -«a biblioteca nacional do Portugal medievo»-9 foi 
urn centro de cultura dos mais intensos, desde a sua funda~ao (1153), como se pode depreender pelo 
rico e variado acervo da sua biblioteca (conhecemos para cima de quatrocentos e cinquenta manus
critos entre tradu~6es e c6pias de originais acumulados entre os seculos XII e XV. 10) 

6 J. Mattoso, Portugal Medieval. Novas Inteipretm;oes, Lisboa, 1984, p. 385. 
7 Cf F. da G. Caeiro, «A Organiza9ao do Ensino em Portugal no Perfodo anterior a funda9ao da Universidade», 

Arquivos de Historia da Cultura Portuguesa, vol II, n.0 3, Lisboa (1968)\pp. 3-23, para informa9ao sobre mestJ·es e esco
las, livros e bibliotecas e bibliografia sobre a organiza9ao do ensino; A.A. do N,ascimento, «Concentra9ao, dispersao e 
dependencias na circula9ao de manuscritos em Portugal nos seculos XII- XIII», in Coloquio sobre circulacion de codices 
y escritos entre Europa y Ia Peninsula en los siglos VIII-XIII. Santiago de Compostela, 16-19 de septiembre de 1982. Aetas 
praef. M. Cecflio Dfaz y Dfaz, S. Compostela, 1988, pp. 6-85. 

8 Nao cuidaremos aqui dos elementos anibicos e hebraicos, que mais ou menos profundamente, marcaram ou 
interferiram na cultura filos6fica lusitana. Vejam-se: J.D.G. Domingues, «Luso-arabe (Filosofia)», in Logos ... III, pp. 532-
541 (com bibliografia, a que se pode acrescentar, de P. Gomes, Hist6ria da Filosofia Portuguesa. 3: A Filosofia Arabigo
Portuguesa, Lisboa, 1991). Garcia Domingues caracteriza aquela filosofia em dois aspectos(cientffico e especulativo e 
religioso e mfstico) elencando os nomes de lbne a! Sid (sec. XI-XII), Ah:mad Ibne Qasl (sec. XII), Abu 'Imran (sec. XII), 
e AI- 'Urian (sees. XII-XIII); P. Gomes, por sua vez, trata do pensamento hebraico-portugues (Historia da Filosofia 
Portuguesa. I: A Filosofia Hebraico-Portuguesa, Porto, 1981), que caracteriza pela preponderancia do exercfcio das artes 
can6nicas e filol6gicas, e estuda Isaac Abravanel e o seu contemporaneo Abraao Zacuto (sec. XV). Pode citar-se ainda urn 
estudo de P.F. da Cunha, «Filosoffa Jurfdica e Polftica na Poesia Luso-Arabe», Revista Espaiiola de Filosojfa Medieval, 0 
(1993), pp. 61-82. 
Sao escassas as referencias aos mestres-escolas anteriores ao seculo XIV. Para alem da sua existencia nos cabidos das ses 
portuguesas, encontramo-los nas colegiadas de Guimaraes e de Barcelos, mas nao e de excluir a sua existencia noutras 
ricas colegiadas. Mais a frente referir-nos-emos as escolas conventuais das ordens mendicantes, mas ja se pode referir que 
alem de Alcoba9a e de Coimbra outras escolas conventuais se devem Iembrar: S. Vicente de Fora em Lisboa, e os L6ios 
de Lisboa e de Vilar (cf A.J. Saraiva, A Cultura em Portugal, II, Lisboa, 1955, pp. 50-53). 

9 J. de Carvalho, Obra Completa II, p. 133. 
10 Cf Inventario dos Codices Alcobacenses, 6 vols., Lisboa, 1930-1978; M. Martins, Estudos de Literatura 

Medieval, Braga, 1956. 
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polftico-sociais do Pafs. Nao deixam de ser menos significativas algumas ausencias serias, 
como Erfgena, Abelardo, o proprio Pedro Hispano, Bacon, Ockham ou Escoto, para so citar
mos alguns dos nomes mais conhecidos. 

Uma referencia sem duvida alguma muito particular deve ser feita a ac<;ao do mosteiro de 
Santa Cruz de Coimbra, ligado aos prom6rdios da nacionalidade. 12 Nao s6 porque os seus claustros 
terao estado na forma<;ao daquele que foi o nosso primeiro autor de projec~ao internacional, Santo 
Antonio, nao s6 porque eles estao implicados no patrocfnio e colabora~ao estreita com a 
Universidade portuguesa, como estao hoje atestados os extravagantes horizontes intelectuais dos 
seus escolares. 

De entre os quais poderfamos citar: mestre Raimundo, «ietrado profundfssimo em diversas 
ciencias», D. Pedro Pires, «magno em Gramatica, Medicina, Logica e Teologia», e urn certo 
«magister parisius», o que refor~a a tonica da filia~ao geografica com que iniciamos este 
conspecto). De facto, para alem da presen~a dos manuscritos oriundos de Sao Rufo de 
Avinhao, de conveniente caracter mfstico ou teologico-monastico dominados pela eleva~ao 

11 Vd. J. Antunes, A cultura portuguesa nos seculos XIII e XIV (Juristas e Teologos). Disserta9ao de doutoramen-
to apresentada a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (mimeografada), Coimbra, 1995, pp. 75-78. 

12 A Cruz, «Textos medievais das 'leituras' de filosofia de Santa Cruz de Coimbra», separata das Aetas do I 
Congresso nacional de Filosofia, Braga, 1965; deste autor veja-se ainda, e fundamentalmente, o seu Santa Cruz de 
Coimbra na Cultura Portuguesa da /dade Media. Y.· Observa(:oes sobre o 'scriptorium' e os estudos claustra is, Porto, 
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dir. de G. Lanciani & G. Tavani, Lisboa, 1993, pp. 492-499. 
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pessoal, moral e ret6rica, outras disciplinas do triuium e do quadriuium estavam represen
tadas no scriptorium: medicina, astronomia, filosofia natural, historiografia e hagiografia 
(materia em que inovam,) 13 geometria, ret6rica, gramatica. Nao resulta diffcil admitir-se que 
ao lado da Patristica (designadamente no seu cunho jmidico-moral) uma influencia, embo
ra menor, da medicina e das outras ciencias «arabes» se fazia sentir. Santa Cruz cede a Sao 
Vicente de Fora, em Lis boa, e a Mestre Gil (em 1218), para copiar, varios livros de medici
na (inclusive de urn certo clerigo de Leiria, que a praticava), alem de Isidoro de Sevilha e 
uma obra de Ptisciano. Em outro contexto, Santo Agostinho Ua em 1090, urn c6dice con
tendo A Cidade de Deus havia sido legado a livratia da Se de Coimbra), Boecio (a 
Consolacao, em ms. do sec. XIV), Sao G~·eg6rio, Sao Bemardo, Beda 0 Veneravel, Hugo 
de Sao Vitor, Raimundo Llull, Rabano Mauro, Pedro Comestor, Sao Jeronimo, ou ate 
Tic6nio e Papias, sao alguns dos autores mais representativos na can6nica coimbra. 

Julgar-se-ia ser possfvel estabelecer urn quadro do panorama filosofico portugues ate ao secu
lo XIII come~ando pela lembran~a de algumas teses sobre as «fontes portuguesas da forma~ao cul
tural» de Santo Antonio. 14 Mas Santo Antonio (1190 - 1231 ), Fernando Martins, de seu nome bap
tismal, ao ter sido o primeiro mais importante autor franciscano, se carreou necessariamente para 
Italia -sabemo-lo- algum do saber adquirido nos mosteiros portugueses de Conegos Regrantes 
de Santo Agostinho (Sao Vicente de Fora, Lisboa e Coimbra) apenas pode sinalizar aquelas que 
seriam as duas vertentes exotericas de Santa Cruz, o ensino e a pastoral. 0 facto, sem duvida algu
ma surpreendente, de uma coincidencia entre as autoridades invocadas na sua extensa e complexa 
obra sermonaria15 eo espolio literario da canonica coimbra, foram devidamente notados e estuda
dos por F. da Gama Caeiro, e por R. Manselli, teses ainda muito recentemente entre nos elenca
das,16 mas a verdade e que o Santo deve ter composto a sua copiosa sermonaria fora de Portugal. 
Este ponto, porem nao nos deve impedir de assinalar dois aspectos que ao nosso desfgnio presente 
mais importam. Tem-se insistido no facto de os Serm6es se destinarem a uma fun~ao eminente
mente docente, mas a dimensao liturgico-pastoral cuidando da edifica~ao e indiscutfvel. 17 Os acen
tos tonicos postos na leitura e na perscruta~ao escriturfsttca nao seria autotelico e muito menos 
fechado uma vez que ao servi~o da exegese estava a tradi~ao patrfstica eclesiastica e aquelas eram 
prosseguidas com o intuito de extirpar o erro ou moralizar ou regrar os costumes (Portugal estava, 
evidentemente, longe de ser urn Pafs unissonamente catolico) alem de ter o fito mfstico, que se 
reconhece em Agostinho, Gregorio, Cassiano, Beda, Mauro ou nos Vitorinos. E assim nos depara
mos como segundo ponto: a relevancia do sector pastoral. A aplica~ao dos conhecimentos tradi-

13 J. Antunes, A Cultura ... , p. 58. 
14 0 estado da questiio pode ser visto in M.A.S. de Carvalho, «Em torno da situa9iio de Santo Antonio no 

Pensamento Filosofico-Teologico», Itinerarium, 41 (1995), pp. 161-194; veja-se ainda, e sobretudo, A.F. Frias, Lettura 
Ermeneutica dei 'Sernwnes' di Sant'Antonio di Padova, trad., Padua, 1995; outros elementos bibliograficos in J. Antunes, 
A Cultura .. . , pp. 79-101; eo trabalho postumo de F. da G. Caeiro, «0 tema da Paz na obra de Santo Antonio», Arquipelago 
(Filosofia), 4 (1995), pp. 169-186. 

15 S. Antonii Patavini, 0. Min., Doctoris Evangelici Sermones dominicales etfestivi ad fidem codicum recogi1iti, 3 
vols., Padua, 1979; Santo Antdnio de Lisboa, Doutor E vangelico, Sermoes dominicais e festivos ( ed. bilingue ), introdu9iio 
e notas por H. Pinto Rema, 2 vols., Porto, 1987. 

16 Cf F. da G. Caeiro, «lntrodu9iio», in Santo Antdnio de Lisboa. lntrodu9iio e selec9iio de textos de Fancisco da 
Gama Caeiro, tradu9ao e notas de Henrique Pinto Rema, Lisboa, 1990, pp. 34-45. 
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cionais de interpreta~ao escriturfstica a homiletica para o grande publico, pode ser contada como 
urn dos tra~os especfficos da cultura portuguesa que assim progride num sentido demograficamen
te horizontal cada vez mais vasto. Paralelamente, esta forma de pensar e teologico-bfblica no sen
tido profundae radical. Como se le no Prefacio dos Serm6es «a plenitude de toda a ciencia encon
tra-se no Velho e no Novo Testamento», perspectiva que tambem funda a obra sermonaria do domi
nicano Frei Paio Pires (Pelagius Aprilis Portugalensis), na qual se reconhecem identicas perspecti
vas jurfdico-morais intra- (clerigos) e extra-eclesiais (poder secular e virtudes dos reis). 18 Outros 
names haveria ainda a citar -mas sobretudo a estudar- na parenetica: Frei Afonso de Alprao, Frei 
Amadeu da Silva Meneses e Martinho de Viana. 19 Nao esque~amos, no fim de contas, que o reino 
de Portugal recebeu a sua confirma~ao papal sob o signo das provas dadas (Manifestis probatum, 
escreve Alexandre III em 1179) em defesa da fe. 

Pedro Hispano Portugalense (1205110-1277), o segundo dos tres autores que aqui referirfamos 
para o perfodo anterior a forma~ao da nossa Universidade, merece ser recolhido num conspecto do 
desenvolvimento da filosofia em Portugal nao, evidentemente, porque tenha deixado marcas men
tais no nosso Pafs (foi o contrario que sucedeu, pelo menos ate ao seculo XVI), mas porque ele se 
nos afigura como urn segundo, embora distinto, caso tfpico de «urn escolar portugues na Europa».20 

0 itinerario intelectual do futuro Papa Joao XXI e em primeiro lugar representativo das novas para
gens dos intelectuais portugueses, que para alem de Paris, cujo estudo Pedro Hispano cursou apos 
a provavel frequencia da escola catedral de Lisboa, demandavam Montpellier, a Italia e a Sicflia, 
centros-chave para a aprendizagem da Medicina. 

Filho de urn medico (?), Pedro Juliao tera aprendido a ler, a con tar e os fundamentos da reli
giao, para alem talvez da gramatica e da retorica, na escola de Lisboa. Talvez a excep~ao de urn 
pouco de dialectica-logica (?) -materia na qual o autor se vira a tornar uma das maiores autorida
des pedagogicas pela redac~ao do seu Tractatus nos anos 30- muito pouco mais de filosofia pode
ria o jovem ter aprendido, podendo talvez presumir-se, muito cautelosamente, a importancia da 
medicina, sob a direc~ao do mestre escola auxiliado por algum «especialista». Infelizmente, a 
deprada~ao a que foram sujeitos os arquivos de Se de Lisboa, ja antes do terramoto de 1755, nao 
nos permitem avan~ar muito neste campo. A lacuna em si, e neste caso, nao e muito limitativa, pois 
muito cedo deve ter o jovem Pedro deixado o Pafs. 

Em todo o caso, e sem duvida significativo o facto de por volta do ano em que Pedro 
Hispano nasce terem chegado a Lis boa (em bora ao mosteiro de Sao Vicente) livros «relati
vos a Ffsica» como OS «Libri Viaticum [= Viaticus peregrinantis de Al-Aschaafar ou Al
Gazzar, traduzido por Constantino o Africano], et Passionatium [= Galeni Pergameni 

17 F. da G. Caeiro, «Ensino e prega9iio teologica em Portugal na !dade Media: algumas observa96es», Revista 
Espaiiola de Teologia, 44 (1984), mormente p. 130. 

18 Cf J. Antunes, A cultura ... , pp. 103-114. 
19 Vd. J.G. Freire, «0 Latim Medieval em Portugal-Linguae Literatura», in Discursos. Abertura Solene das Aulas 

na Universidade de Coimbra, 18 de Outubro de 1995, Coimbra, 1995, pp. 51-54. 
20 A.J. Saraiva, 0 Crepusculo da /dade Media em Portugal, Lisboa, 1988, p. 103. Uma informa9ao sobre os estu-

dos publicados entre n6s, pode ler-se in J. M. da C. Pontes, «Pedro Hispano Portugalense», Logos. Enciclopedia Luso
Brasileira de Filosofia, IV, Lisboa, 1992, pp. 18-29, com o complemento de M.S. de Carvalho & J. F. Meirinhos, 
Chronique ... , e de J. Antunes, A Cultura ... , pp. 115 sg. 
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Consolacao, em ms. do sec. XIV), Sao G~·eg6rio, Sao Bemardo, Beda 0 Veneravel, Hugo 
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Julgar-se-ia ser possfvel estabelecer urn quadro do panorama filosofico portugues ate ao secu
lo XIII come~ando pela lembran~a de algumas teses sobre as «fontes portuguesas da forma~ao cul
tural» de Santo Antonio. 14 Mas Santo Antonio (1190 - 1231 ), Fernando Martins, de seu nome bap
tismal, ao ter sido o primeiro mais importante autor franciscano, se carreou necessariamente para 
Italia -sabemo-lo- algum do saber adquirido nos mosteiros portugueses de Conegos Regrantes 
de Santo Agostinho (Sao Vicente de Fora, Lisboa e Coimbra) apenas pode sinalizar aquelas que 
seriam as duas vertentes exotericas de Santa Cruz, o ensino e a pastoral. 0 facto, sem duvida algu
ma surpreendente, de uma coincidencia entre as autoridades invocadas na sua extensa e complexa 
obra sermonaria15 eo espolio literario da canonica coimbra, foram devidamente notados e estuda
dos por F. da Gama Caeiro, e por R. Manselli, teses ainda muito recentemente entre nos elenca
das,16 mas a verdade e que o Santo deve ter composto a sua copiosa sermonaria fora de Portugal. 
Este ponto, porem nao nos deve impedir de assinalar dois aspectos que ao nosso desfgnio presente 
mais importam. Tem-se insistido no facto de os Serm6es se destinarem a uma fun~ao eminente
mente docente, mas a dimensao liturgico-pastoral cuidando da edifica~ao e indiscutfvel. 17 Os acen
tos tonicos postos na leitura e na perscruta~ao escriturfsttca nao seria autotelico e muito menos 
fechado uma vez que ao servi~o da exegese estava a tradi~ao patrfstica eclesiastica e aquelas eram 
prosseguidas com o intuito de extirpar o erro ou moralizar ou regrar os costumes (Portugal estava, 
evidentemente, longe de ser urn Pafs unissonamente catolico) alem de ter o fito mfstico, que se 
reconhece em Agostinho, Gregorio, Cassiano, Beda, Mauro ou nos Vitorinos. E assim nos depara
mos como segundo ponto: a relevancia do sector pastoral. A aplica~ao dos conhecimentos tradi-

13 J. Antunes, A Cultura ... , p. 58. 
14 0 estado da questiio pode ser visto in M.A.S. de Carvalho, «Em torno da situa9iio de Santo Antonio no 

Pensamento Filosofico-Teologico», Itinerarium, 41 (1995), pp. 161-194; veja-se ainda, e sobretudo, A.F. Frias, Lettura 
Ermeneutica dei 'Sernwnes' di Sant'Antonio di Padova, trad., Padua, 1995; outros elementos bibliograficos in J. Antunes, 
A Cultura .. . , pp. 79-101; eo trabalho postumo de F. da G. Caeiro, «0 tema da Paz na obra de Santo Antonio», Arquipelago 
(Filosofia), 4 (1995), pp. 169-186. 

15 S. Antonii Patavini, 0. Min., Doctoris Evangelici Sermones dominicales etfestivi ad fidem codicum recogi1iti, 3 
vols., Padua, 1979; Santo Antdnio de Lisboa, Doutor E vangelico, Sermoes dominicais e festivos ( ed. bilingue ), introdu9iio 
e notas por H. Pinto Rema, 2 vols., Porto, 1987. 

16 Cf F. da G. Caeiro, «lntrodu9iio», in Santo Antdnio de Lisboa. lntrodu9iio e selec9iio de textos de Fancisco da 
Gama Caeiro, tradu9ao e notas de Henrique Pinto Rema, Lisboa, 1990, pp. 34-45. 
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cionais de interpreta~ao escriturfstica a homiletica para o grande publico, pode ser contada como 
urn dos tra~os especfficos da cultura portuguesa que assim progride num sentido demograficamen
te horizontal cada vez mais vasto. Paralelamente, esta forma de pensar e teologico-bfblica no sen
tido profundae radical. Como se le no Prefacio dos Serm6es «a plenitude de toda a ciencia encon
tra-se no Velho e no Novo Testamento», perspectiva que tambem funda a obra sermonaria do domi
nicano Frei Paio Pires (Pelagius Aprilis Portugalensis), na qual se reconhecem identicas perspecti
vas jurfdico-morais intra- (clerigos) e extra-eclesiais (poder secular e virtudes dos reis). 18 Outros 
names haveria ainda a citar -mas sobretudo a estudar- na parenetica: Frei Afonso de Alprao, Frei 
Amadeu da Silva Meneses e Martinho de Viana. 19 Nao esque~amos, no fim de contas, que o reino 
de Portugal recebeu a sua confirma~ao papal sob o signo das provas dadas (Manifestis probatum, 
escreve Alexandre III em 1179) em defesa da fe. 

Pedro Hispano Portugalense (1205110-1277), o segundo dos tres autores que aqui referirfamos 
para o perfodo anterior a forma~ao da nossa Universidade, merece ser recolhido num conspecto do 
desenvolvimento da filosofia em Portugal nao, evidentemente, porque tenha deixado marcas men
tais no nosso Pafs (foi o contrario que sucedeu, pelo menos ate ao seculo XVI), mas porque ele se 
nos afigura como urn segundo, embora distinto, caso tfpico de «urn escolar portugues na Europa».20 

0 itinerario intelectual do futuro Papa Joao XXI e em primeiro lugar representativo das novas para
gens dos intelectuais portugueses, que para alem de Paris, cujo estudo Pedro Hispano cursou apos 
a provavel frequencia da escola catedral de Lisboa, demandavam Montpellier, a Italia e a Sicflia, 
centros-chave para a aprendizagem da Medicina. 

Filho de urn medico (?), Pedro Juliao tera aprendido a ler, a con tar e os fundamentos da reli
giao, para alem talvez da gramatica e da retorica, na escola de Lisboa. Talvez a excep~ao de urn 
pouco de dialectica-logica (?) -materia na qual o autor se vira a tornar uma das maiores autorida
des pedagogicas pela redac~ao do seu Tractatus nos anos 30- muito pouco mais de filosofia pode
ria o jovem ter aprendido, podendo talvez presumir-se, muito cautelosamente, a importancia da 
medicina, sob a direc~ao do mestre escola auxiliado por algum «especialista». Infelizmente, a 
deprada~ao a que foram sujeitos os arquivos de Se de Lisboa, ja antes do terramoto de 1755, nao 
nos permitem avan~ar muito neste campo. A lacuna em si, e neste caso, nao e muito limitativa, pois 
muito cedo deve ter o jovem Pedro deixado o Pafs. 

Em todo o caso, e sem duvida significativo o facto de por volta do ano em que Pedro 
Hispano nasce terem chegado a Lis boa (em bora ao mosteiro de Sao Vicente) livros «relati
vos a Ffsica» como OS «Libri Viaticum [= Viaticus peregrinantis de Al-Aschaafar ou Al
Gazzar, traduzido por Constantino o Africano], et Passionatium [= Galeni Pergameni 

17 F. da G. Caeiro, «Ensino e prega9iio teologica em Portugal na !dade Media: algumas observa96es», Revista 
Espaiiola de Teologia, 44 (1984), mormente p. 130. 

18 Cf J. Antunes, A cultura ... , pp. 103-114. 
19 Vd. J.G. Freire, «0 Latim Medieval em Portugal-Linguae Literatura», in Discursos. Abertura Solene das Aulas 

na Universidade de Coimbra, 18 de Outubro de 1995, Coimbra, 1995, pp. 51-54. 
20 A.J. Saraiva, 0 Crepusculo da /dade Media em Portugal, Lisboa, 1988, p. 103. Uma informa9ao sobre os estu-

dos publicados entre n6s, pode ler-se in J. M. da C. Pontes, «Pedro Hispano Portugalense», Logos. Enciclopedia Luso
Brasileira de Filosofia, IV, Lisboa, 1992, pp. 18-29, com o complemento de M.S. de Carvalho & J. F. Meirinhos, 
Chronique ... , e de J. Antunes, A Cultura ... , pp. 115 sg. 
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Passionarius de Gariponto] et Liber Gradiuus ad Fisicam pertinentes [=De Gradibus sim
plicium de Constantino].»21 Da importancia desta disciplina entre n6s, nos da testemunho, 
alias, D. Nicolau de Santa Maria que informa que o sexto ptior-mor de Santa Cruz, D. 
Gon9alo Dias, ordenara a urn dos seus c6negos que estudava Teologia em Paris, para se dar 
ao estudo da Medicina, o qual o fez «com tal cui dado, & diligencia, que sahio nella consu
mado, & foi o primeiro que a leo publicamente, na5 s6 no Mosteiro deS. Cruz, mas neste 
Reyno».22 Nao desejamos, como e 6bvio, ir alem desta observa9ao pois sera altamente 
improvavel, senao de todo impossivel, uma qualquer rela9ao directa entre aquele facto e 
uma parte das op96es academicas de Pedro Hispano. 

Como medico, o autor de Lisboa e conhecido por comenuirios a varias obras de medicina de 
Isaac Israeli, mas sobretudo pelo Thesaurus Pauperum. 23 Esta obra teve uma repercussao paralela 
ao seu celebre Tractatus. Nos livros dedicados a ciencia medica ressalta a sua inser~ao natural <<nas 
tendencias dominantes da epoca[ ... ]».24 Do Thesaurus dizem D. Jacquart e Cl. Thomasset ser uma 
recolha de medicina «excepcional» «nao se sabendo se se trata de uma obra erudita ou de uma obra 
que acolhe receitas de medicina popular, dada a forma como neste texto -como alias deveria acon
tecer na vida corrente- o livresco eo saber do povo se influenciam reciprocamente».25 

Explicando o seu sucesso editorial nao deixa de ser suficiente atentar-se por exemplo no 
seguinte computo: 116 receitas relativas a fecundidade e a sexualidade, sendo 34 de afrodi
sfacos, 26 de anticoncepcionais, 56 para a fecundidade, para alem de receitas para provocar 
a menstrua9ao (e portanto tambem os abortos) ou para aumentar a virilidade ou o prazer da 
mulher. A obra, que pretende obedecer a urn plano -«comecemos pelas enfermidades da 
cabe9a, descendo ate aos pes, e primeiramente sobre as enfermidades dos cabelos, que algu
mas vezes caem, outras vezes se corroem, outras mudam de cor»-, tern urn destinatario 
ideal que supera o ligado a mera divulga9ao: «[ ... ] exorto e aconselho o lei tor a que nao des
preze aquilo que de desconhecido ler, nem o aplique aos corpos a tratar, antes de considerar 
a especie de enfermidade e a natureza do doente; e que ,se esforce com diligencia por con
hecer a natureza das coisas, a complei9ao e a substancia, e, ate onde puder, a virtude [ ocul
ta] de cada uma delas. Alias, o cego do medico precipitaria o cego do doente na fossa da 
morte. E acautele-se diligente e fielmente, nao va impugnar com a ciencia a Deus, que e 
quem da a ciencia, nem, seduzido, pelo dinheiro ou pel a fatuidade do amor, revele a alguem 
qualquer medicamento, pelo qual se provoque a morte ou o aborto ou se tolha a gravidez».26 

Do caracter expositivo-didactico e sistematico-recolectivo do Thesaurus pode ressaltar algu
ma utili dade no apoio da pratica clfnica. Tambem no sector da medicina, importaria estudar a obra 

21 A. Cruz, Santa Cruz, pp. 198-200, e p. 192, para a reproduyao do catalogo; F. da G. Caeiro, «Fonti portoghesi 
della forrnazione culturale de sant' Antonio», in Le Fonti e Ia Teologia dei Sermoni Antoniani. Atti del Congresso 
/nternazionale di Studio sui 'Sermones' diS. Antonio di Padova, Padua, 1982, p. 160. 

22 Cit. por F. da G. Caeiro, Santo Antonio ... , I, p. 61. 
23 Maria H. daR. Pereira, Obras Medicas de Pedro Hispano, Coimbra, 1973. 
24 Ibidem, p. [1]. 
25 Sexualite et Savoir medical au Moyen Age, Paris, 1985, p.l28. 
26 Obras ... , p. 78. 
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ainda inedita de Valesco de Taranta, Practica alias Phi/onium (1418),27 e pode ter-se dado o facto 
de ser o nosso Frei Gil de Santarem (c. 1190-1265) o tradutor do arabe do De secretis medic ina 
(Veneza, 1497) assim como urn outro medico, e te6logo, Afonso Dinis de PortugaL (sec. XIV), o 
tradutor do Tractatus de Averroys de separatione primi principii. 28 

Apesar da crescente bibliografia que sobretudo fora do nosso pafs tern vindo a lume sobre Pedro 
Hispano, ainda esta por apurar de forma circunstanciada, no caso das duas obras ate agora mencio
nadas, o estudo da sua influencia real. Porem estamos longe de pensar que «esta influencia escolar 
nao corresponde a qualquer significado especial na hist6ria do pensamento medieval».29 See certa, 
de facto, a influencia enorme ao nfvel da divulga9ao e mais ainda do ensino e da pratica (medica, no 
caso do Thesaurus) das duas obras, a especificidade terminista da sua 16gica (a apropria9ao contex
tual da referencia), por exemplo, influenciou necessariamente algumas das investiga~6es 16gicas 
futuras. 30 E certo que Pedro Hispano Portugalense, como alias Lamberto deAuxerre e Guilherme de 
Sherwood, pretende ser urn compendiarista e nao urn inovador, tambem e certo que linhas funda
mentais como as da teoria das propriedades dos termos ja tinham sido trabalhadas por uma serie de 
tratados an6nimos desde o seculo XII, mas a influencia de urn texto mede-se igualmente pelas mar
cas que deixa na sua difusao (no caso, enorme ate ao seculo XVI, conhecendo-se 3 centenas de mss. 
e cerca de 260 edi96es impressas de 1474 a 1639). Porem, Portugal, s6 no seculo XVI vera urn 16gi
co de craveira reconhecida, Pedro Margalho (t 1556), no qual se reconhece urn esfor~o para dar vali
dade a uma 16gica que pudesse ser aceita por tomistas, nominalistas e escotistas.31 

27 Cf J. G. Freire, 0 Latim .... , p. 62. 
28 Ibidem, p. 59. Uma vez que aludimos a traduy6es para latim, deve referir-se a recente conjectura de Ch. Burnett, 

«Magister Iohannes Hispaliensis atque Limiensis and Qusta b. Luqa'a 'De differentia et animae': a Portuguese 
Contribution to the Arts Curriculum?», in Quodlibetaria. Miscellanea studiorum in honorem Prof J.M. da Cruz Pontes 
anno iubilationis suae offertae, Conimbrigae MCMXCV. Cura Marii A. Santiago de Carvalho, praestamen iuvamen J.F.P. 
Meirinhos. (Mediaevalia. Textos e Estudos, 7-8), Porto, 1995. 

29 A.J. Saraiva, 0 Creplisculo ... , p. 105. 
30 0 capitulo da 16gica foi estudado entre n6s por A.A. Coxito que o confrontou com o nominalismo ressalvando 

«possibilidades de interpreta9ao do pensamento humano e da linguagem», mas nao deixando de salientar os seus equivo
cos (A.A. Coxito, «As doutrinas da 'significatio' e da 'suppositio' em Pedro Hispano», Biblos, 62 (1986), pp. 77-90 (versao 
castelhana em: Pensamiento, 45 (1989), pp. 227-237); Id., L6gica, Semantica e Conhecimento, Coimbra, 1981. 

31 Pedro Margalho e autor de varias obras: Margallea Logices utriusque scholia in diui Thomae subtilis siue Duns 
doctrina ac nominalium (Salamanca, 1520; trad. port.: Esc6lios em ambas as L6gicas a doutrina deS. Tomas, do Subtil 
Duns Scoto e dos Nominalistas, bisboa, 1965), Colectorium omnibus scholasticis utilissimum de Horis Canonicis, censu
ris ecclesiasticis et indulgencijs cum expositione tituli de celebratione missarum (Salamanca, 1528), Phisicae 
Compendium (Salamanca, 1520); cf V. Munoz Delgado, «Pedro Margalho y sus 'Logices utriusque scholis'», 
Salmanticensis, 14 (1967), pp. 179-181; F.B. Sardo, «Linguagem e Real na L6gica de Pedro Margalho», Revista 
Portuguesa de Filosofia, 38 (1982), pp. 593-613; A.A. Coxito, L6gica, Semantica e Conhecimento .. J.G. Freire (0 
Latim ... , p. 60) refere ainda o nome de Frei Pedro da Cruz com urn comentario Summulae Joannis de Monte minoritae 
[ ... ] super Petrum Hispanum ad mentem Joannis Scoti (Veneza, 1490) para alem de urn texto de metaffsica secundum 
Scotum. 
No seu mtigo «Escotismo em Portugal» (in Logos ... II, pp. 184-189), M. da C. Freitas divide a presenya de Escoto no noss 
pais em tres grandes periodos, «de acordo com a evoluvao do ensino publico e universitario», sendo que o primeiro deve
ra encerrar-se pela reforrna de D. Joao III, em 1537, e conta com os nomes de Francisco de Coimbra (sec. XIV), Gil Lobo 
e Joao Verba (sec. XV), Andre do Prado e Pedro de Portugal (Alvares?), Martinho de Vasconcelos e Luis de Raz (sec. 
XVI), e os mais conhecidos (com obra editada na Europa «ad mentem Doctoris Subtilis»), Pedro da Cruz, na 16gica e na 
metaffsica, Gomes de Lisboa, na epistemologia (vd. Questiio muito uti! sabre o objecto de qualquer ciencia, e principal
mente dafilosofia natural, Lisboa, 1964), e, na 16gica, o ja referido Pedro Margalho. 
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improvavel, senao de todo impossivel, uma qualquer rela9ao directa entre aquele facto e 
uma parte das op96es academicas de Pedro Hispano. 

Como medico, o autor de Lisboa e conhecido por comenuirios a varias obras de medicina de 
Isaac Israeli, mas sobretudo pelo Thesaurus Pauperum. 23 Esta obra teve uma repercussao paralela 
ao seu celebre Tractatus. Nos livros dedicados a ciencia medica ressalta a sua inser~ao natural <<nas 
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Explicando o seu sucesso editorial nao deixa de ser suficiente atentar-se por exemplo no 
seguinte computo: 116 receitas relativas a fecundidade e a sexualidade, sendo 34 de afrodi
sfacos, 26 de anticoncepcionais, 56 para a fecundidade, para alem de receitas para provocar 
a menstrua9ao (e portanto tambem os abortos) ou para aumentar a virilidade ou o prazer da 
mulher. A obra, que pretende obedecer a urn plano -«comecemos pelas enfermidades da 
cabe9a, descendo ate aos pes, e primeiramente sobre as enfermidades dos cabelos, que algu
mas vezes caem, outras vezes se corroem, outras mudam de cor»-, tern urn destinatario 
ideal que supera o ligado a mera divulga9ao: «[ ... ] exorto e aconselho o lei tor a que nao des
preze aquilo que de desconhecido ler, nem o aplique aos corpos a tratar, antes de considerar 
a especie de enfermidade e a natureza do doente; e que ,se esforce com diligencia por con
hecer a natureza das coisas, a complei9ao e a substancia, e, ate onde puder, a virtude [ ocul
ta] de cada uma delas. Alias, o cego do medico precipitaria o cego do doente na fossa da 
morte. E acautele-se diligente e fielmente, nao va impugnar com a ciencia a Deus, que e 
quem da a ciencia, nem, seduzido, pelo dinheiro ou pel a fatuidade do amor, revele a alguem 
qualquer medicamento, pelo qual se provoque a morte ou o aborto ou se tolha a gravidez».26 

Do caracter expositivo-didactico e sistematico-recolectivo do Thesaurus pode ressaltar algu
ma utili dade no apoio da pratica clfnica. Tambem no sector da medicina, importaria estudar a obra 

21 A. Cruz, Santa Cruz, pp. 198-200, e p. 192, para a reproduyao do catalogo; F. da G. Caeiro, «Fonti portoghesi 
della forrnazione culturale de sant' Antonio», in Le Fonti e Ia Teologia dei Sermoni Antoniani. Atti del Congresso 
/nternazionale di Studio sui 'Sermones' diS. Antonio di Padova, Padua, 1982, p. 160. 

22 Cit. por F. da G. Caeiro, Santo Antonio ... , I, p. 61. 
23 Maria H. daR. Pereira, Obras Medicas de Pedro Hispano, Coimbra, 1973. 
24 Ibidem, p. [1]. 
25 Sexualite et Savoir medical au Moyen Age, Paris, 1985, p.l28. 
26 Obras ... , p. 78. 
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ainda inedita de Valesco de Taranta, Practica alias Phi/onium (1418),27 e pode ter-se dado o facto 
de ser o nosso Frei Gil de Santarem (c. 1190-1265) o tradutor do arabe do De secretis medic ina 
(Veneza, 1497) assim como urn outro medico, e te6logo, Afonso Dinis de PortugaL (sec. XIV), o 
tradutor do Tractatus de Averroys de separatione primi principii. 28 

Apesar da crescente bibliografia que sobretudo fora do nosso pafs tern vindo a lume sobre Pedro 
Hispano, ainda esta por apurar de forma circunstanciada, no caso das duas obras ate agora mencio
nadas, o estudo da sua influencia real. Porem estamos longe de pensar que «esta influencia escolar 
nao corresponde a qualquer significado especial na hist6ria do pensamento medieval».29 See certa, 
de facto, a influencia enorme ao nfvel da divulga9ao e mais ainda do ensino e da pratica (medica, no 
caso do Thesaurus) das duas obras, a especificidade terminista da sua 16gica (a apropria9ao contex
tual da referencia), por exemplo, influenciou necessariamente algumas das investiga~6es 16gicas 
futuras. 30 E certo que Pedro Hispano Portugalense, como alias Lamberto deAuxerre e Guilherme de 
Sherwood, pretende ser urn compendiarista e nao urn inovador, tambem e certo que linhas funda
mentais como as da teoria das propriedades dos termos ja tinham sido trabalhadas por uma serie de 
tratados an6nimos desde o seculo XII, mas a influencia de urn texto mede-se igualmente pelas mar
cas que deixa na sua difusao (no caso, enorme ate ao seculo XVI, conhecendo-se 3 centenas de mss. 
e cerca de 260 edi96es impressas de 1474 a 1639). Porem, Portugal, s6 no seculo XVI vera urn 16gi
co de craveira reconhecida, Pedro Margalho (t 1556), no qual se reconhece urn esfor~o para dar vali
dade a uma 16gica que pudesse ser aceita por tomistas, nominalistas e escotistas.31 

27 Cf J. G. Freire, 0 Latim .... , p. 62. 
28 Ibidem, p. 59. Uma vez que aludimos a traduy6es para latim, deve referir-se a recente conjectura de Ch. Burnett, 

«Magister Iohannes Hispaliensis atque Limiensis and Qusta b. Luqa'a 'De differentia et animae': a Portuguese 
Contribution to the Arts Curriculum?», in Quodlibetaria. Miscellanea studiorum in honorem Prof J.M. da Cruz Pontes 
anno iubilationis suae offertae, Conimbrigae MCMXCV. Cura Marii A. Santiago de Carvalho, praestamen iuvamen J.F.P. 
Meirinhos. (Mediaevalia. Textos e Estudos, 7-8), Porto, 1995. 

29 A.J. Saraiva, 0 Creplisculo ... , p. 105. 
30 0 capitulo da 16gica foi estudado entre n6s por A.A. Coxito que o confrontou com o nominalismo ressalvando 

«possibilidades de interpreta9ao do pensamento humano e da linguagem», mas nao deixando de salientar os seus equivo
cos (A.A. Coxito, «As doutrinas da 'significatio' e da 'suppositio' em Pedro Hispano», Biblos, 62 (1986), pp. 77-90 (versao 
castelhana em: Pensamiento, 45 (1989), pp. 227-237); Id., L6gica, Semantica e Conhecimento, Coimbra, 1981. 

31 Pedro Margalho e autor de varias obras: Margallea Logices utriusque scholia in diui Thomae subtilis siue Duns 
doctrina ac nominalium (Salamanca, 1520; trad. port.: Esc6lios em ambas as L6gicas a doutrina deS. Tomas, do Subtil 
Duns Scoto e dos Nominalistas, bisboa, 1965), Colectorium omnibus scholasticis utilissimum de Horis Canonicis, censu
ris ecclesiasticis et indulgencijs cum expositione tituli de celebratione missarum (Salamanca, 1528), Phisicae 
Compendium (Salamanca, 1520); cf V. Munoz Delgado, «Pedro Margalho y sus 'Logices utriusque scholis'», 
Salmanticensis, 14 (1967), pp. 179-181; F.B. Sardo, «Linguagem e Real na L6gica de Pedro Margalho», Revista 
Portuguesa de Filosofia, 38 (1982), pp. 593-613; A.A. Coxito, L6gica, Semantica e Conhecimento .. J.G. Freire (0 
Latim ... , p. 60) refere ainda o nome de Frei Pedro da Cruz com urn comentario Summulae Joannis de Monte minoritae 
[ ... ] super Petrum Hispanum ad mentem Joannis Scoti (Veneza, 1490) para alem de urn texto de metaffsica secundum 
Scotum. 
No seu mtigo «Escotismo em Portugal» (in Logos ... II, pp. 184-189), M. da C. Freitas divide a presenya de Escoto no noss 
pais em tres grandes periodos, «de acordo com a evoluvao do ensino publico e universitario», sendo que o primeiro deve
ra encerrar-se pela reforrna de D. Joao III, em 1537, e conta com os nomes de Francisco de Coimbra (sec. XIV), Gil Lobo 
e Joao Verba (sec. XV), Andre do Prado e Pedro de Portugal (Alvares?), Martinho de Vasconcelos e Luis de Raz (sec. 
XVI), e os mais conhecidos (com obra editada na Europa «ad mentem Doctoris Subtilis»), Pedro da Cruz, na 16gica e na 
metaffsica, Gomes de Lisboa, na epistemologia (vd. Questiio muito uti! sabre o objecto de qualquer ciencia, e principal
mente dafilosofia natural, Lisboa, 1964), e, na 16gica, o ja referido Pedro Margalho. 
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Cremos, ainda, e para terrninar, que est:i longe de estar esgotada a leitura da sua obra psicol6-
gica mais preciosa, a Scientia libri de Aninw. Ela nao e apenas representativa de uma psicologia 
eclectica, estruturalmente avicenizante; ela nao interessa apenas pela relevancia que concede as 
problematicas gnoseol6gicas, metafisicamente condicionadas; julgamos que ela pode ainda fome
cer-nos uma chave para a aproxima~ao aquilo que seria eventualmente o metodo de trabalho e de 
ensino de Pedro Hispano, tao voltado para a informa~ao e a recolha compendiarizada e bern assim 
a sua divulga~ao. Sobre esta materia aguardamos o trabalho de doutoramento de Jose Francisco P. 
Meirinhos, mas cada vez mais somos levados a crer que a direc~ao da investiga~ao por vir incidi
ra quer sobre a resolu~ao do problema que a extrema diversidade da sua obra levanta quer, even
tualmente, numa dissocia~ao autoral. Seria o caso em que se descobrisse, afinal, que o Papa portu
gues nao se identifica ou com o 16gico ou com o psic6logo ou com o medico. Daqui que reputemos 
interessante a tare fa de 1. Antunes, que avan~ava algumas sugest6es de leitura adentro de urn campo 
ate ao presente nao examinado, o do «pensamento polftico» do Papa. A sua recente tese de douto
ramento confirma-nos urn au tor sintonizante com a teoria da plenitudo potestatis e com o pensar 
de Inocencio III quanto a tematica da respublica christiana. 32 

Ha urn terceiro autor que mereceria ser invocado para o perfodo anterior a Universidade, o do 
canonista de Silves, Joao De Deus (1189/91 ?-1267). Professor em Bolonha durante perto de trinta 
anos, ele encontra-se definitivamente em Portugal pelo menos desde 1258, deixando atras de si uma 
vastfssima produ~ao literaria de ambito canonfstico. Amante da escrita e da leitura -Diplovatacio 
no Opus de praestantia doctorum escreve que o mestre portugues, fatigado pelo estudo, tinha por 
habito folhear livros dizendo: «si non adisco, non dedisco»- Joao de Deus e pelo menos autor de 
vinte e duas obras genufnas. 33 A sua obra deve ter tido urn sucesso extraordinario no meio discen
te como o testemunha o catalogo dos estacionarios ( conhecido pelos estatutos da Universidade de 
Bolonha em vigor des de 1317) e a prolifera~ao de manuscritos (de Lis boa a Praga de Londres ao 
Vaticano e a Copenhaga), nada mais nada menos do que 289 para o total das obras genufnas. 

v arios sao alias OS nomes de portugueses, sobretudo do seculo XIII, que se distinguiram quer 
no comentario ao Decreta quer as Decretais (Silvestre Godinho, Vicente Hispano, Estevao da 
Costa)- a partir de 1185 ja se testemunha a presen~a da escola de Bolonha em Portugal-e deve 
frisar-se a importancia desta materia no Portugal medievo (Joao de Idanha, Dominicus Dominici, 
Egas de Viseu, Alvaro Pais, Joao de Cardaillac, Andre Dias Escobar, Bonifacio Peres Garcia e Joao 
Sobrinho-).34 

Se, evidentemente, a obra de decretistas e de decretalistas nao diz respeito a filosofia, urn texto 
como o Liber Poenitentiarius de Joao de Deus, visando «quest6es te6ricas somente enquanto rela-

32 Cf J. Antunes, A cultura .... , pp. 117-268. 
33 A.D. deS. Costa, Doutrina Penitencial do Canonista Joao de Deus, Braga, 1956; Id., Um Mestre portugues em 

Bolonha no seculo XIII, Joao de Deus, Braga, 1957; fd., «Redacy6es do 'liber dispensationum' e da 'summula super deci
mis ecclesiasticis' do canonista Joao de Deus», Revista Portuguesa de Hist6ria, 13 (1971), pp. 269-297; A. Garcia y 
Garcia, £studios sabre Ia canonfstica portuguesa medieval, Madrid, 1976, pp. 112-117 e 173-199 

34 Cf J.G. Freire, 0 Latim .... , pp. 56-58; J. Antunes, A Cultura ... , pp. 547-575. Sobre D. Egas, vd. este autor, ibi-
dem., pp. 433-435; sobre Vicente Hispano e o seu contributo «para o processo hist6rico da secularizay1io do Estado», ibi
dem, pp. 422-427. 
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cionadas com esse fim pratico»,35 que era a confissao, permite-nos, pela sua natural especificida
de, proceder a uma cartografia societaria que nao deixa de ser significativa dessa dimensao que hoje 
designamos como a Verrechtlichung, a Juridifica~ao. Isto para alem, e clara, de marcar uma pri
meira presen~a da bern testemunhada fei~ao portuguesa do pensamento jurfdico. Tambem aqui Joao 
de Deus e exemplar porquanto dentro do direito can6nico -6 diffcil que o autor tivesse ensinado 
o direito civil-e bastante larga a amplitude dos temas tratados nas suas duas dezenas de obras. 
Qualquer canonista, mais do que em formular posic6es te6ricas sobre pontos de vista abstractos 
pretende idealmente dar resposta a problemas especfficos.36 Esfor~ando-se pela concisao, os seus 
trabalhos sao dedicados ou tern em aten~ao os escolares ou ate os causfdicos. Como rematava 
Garcia y Garcia, trata-se de uma obra de «caracter manualfstico y didactico, orientandose mas bacia 
el aprendizaje y la praxis que bacia disquisiciones aridas».37 0 Livro do Penitenciario teve, afinal, 
sorte quase identica ao Tractatus de Pedro Hispano Portugalense. Ele foi adoptado como manual 
para o ensino do Direito na Universidade de Bolonha -eram cinquenta e tres os mss. que Sousa 
Costa elencava em 1956- e os seus termos dizem respeito a penitencia (canones, pecados, con
fissao, deveres, regula~6es, etc.) Este genera de obras -como escreve 1. Antunes- assinalam uma 
transi~ao na Teologia Moral medieva, a relativa a caracteriza~ao da pessoa pela sua profissao.38 0 
estilo e comum as restantes obras do autor e do metodo canonfstico e caracteriza-se pela enume
ra~ao estrita, pela divisao das distin~6es -cuja influencia na literatura filos6fica escolar se deve 
assinalar- e pela condensa~ao maxima do conteudo numa especie de constru~ao axiomatica de 
aplica~ao dedutiva. Partindo da hip6tese que o direito tern por uma das suas fun~6es desenhar ou 
configurar a propria realidade, seja ela eclesiologica ou civil-e o seu pendor cartografico simb6-
lico-, urn livro destinado a ir em auxflio dos simples sacerdotes na execu~ao da penitencia ofere
cendo «regras necessarias para, na confissao, ajuizar das faltas e suas circunstancias, com o fim de 
impor a satisfa~ao devida, segundo a qualidade da culpae varias categorias de penitentes» tern uma 
importancia que nao sera curial desprezar.39 Recordemos que em 1399 tambem se traduzia para 
portugues o Libro de la Confessiones de Martfn Perez. 40 

Entre os treze motivos que levam o pecador a compun~ao Joao de Deus alega alguns significa
tivos motivos de atri~ao:41 a gra~a de Deus; a sinderese, pela qual o homem considera a sua digni
dade de imagem de Deus para se elevar do pecado a gra~a; OS quatro dotes da alma, ciencia, pruden
cia, sapiencia, fortaleza, que o fazem aborrecer o pecado; o temor de Deus; a brevi dade da vida, «que 
se demonstra apodicticamente pela morte frequente dos coetaneos»; a doen~a; a velhice com todos 
os seus achaques; as misenas do mundo; a pena do inferno; o exemplo da vida dos santos; a suavi
dade do jugo do Senhor; o desejo de encontrar meio de obter a Gloria; o premio que Jesus concede 

35 A.D. deS. Costa,Doutrina ... , pp. 3-4. 
36 A. Garcia y Garcia, «Derecho can6nico y vida cotidiana en el medievo», Revista Portuguesa de Hist6ria, 24 

(1989), pp. 189-226. 
37 A. Garcia y Garcia, £studios ... , p. 114. 
38 J. Antunes, A Cultura ... , p. 273. 
39 A.D. deS. Costa, Doutrina ... , p. 37. 
40 Vd. J. Antunes, A Cultura ... , p. 272. 
41 Doutrina ... , p. 48, onde seve que o termo attritio parece nao se encontrar na obra de Joao de Deus. 
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Cremos, ainda, e para terrninar, que est:i longe de estar esgotada a leitura da sua obra psicol6-
gica mais preciosa, a Scientia libri de Aninw. Ela nao e apenas representativa de uma psicologia 
eclectica, estruturalmente avicenizante; ela nao interessa apenas pela relevancia que concede as 
problematicas gnoseol6gicas, metafisicamente condicionadas; julgamos que ela pode ainda fome
cer-nos uma chave para a aproxima~ao aquilo que seria eventualmente o metodo de trabalho e de 
ensino de Pedro Hispano, tao voltado para a informa~ao e a recolha compendiarizada e bern assim 
a sua divulga~ao. Sobre esta materia aguardamos o trabalho de doutoramento de Jose Francisco P. 
Meirinhos, mas cada vez mais somos levados a crer que a direc~ao da investiga~ao por vir incidi
ra quer sobre a resolu~ao do problema que a extrema diversidade da sua obra levanta quer, even
tualmente, numa dissocia~ao autoral. Seria o caso em que se descobrisse, afinal, que o Papa portu
gues nao se identifica ou com o 16gico ou com o psic6logo ou com o medico. Daqui que reputemos 
interessante a tare fa de 1. Antunes, que avan~ava algumas sugest6es de leitura adentro de urn campo 
ate ao presente nao examinado, o do «pensamento polftico» do Papa. A sua recente tese de douto
ramento confirma-nos urn au tor sintonizante com a teoria da plenitudo potestatis e com o pensar 
de Inocencio III quanto a tematica da respublica christiana. 32 

Ha urn terceiro autor que mereceria ser invocado para o perfodo anterior a Universidade, o do 
canonista de Silves, Joao De Deus (1189/91 ?-1267). Professor em Bolonha durante perto de trinta 
anos, ele encontra-se definitivamente em Portugal pelo menos desde 1258, deixando atras de si uma 
vastfssima produ~ao literaria de ambito canonfstico. Amante da escrita e da leitura -Diplovatacio 
no Opus de praestantia doctorum escreve que o mestre portugues, fatigado pelo estudo, tinha por 
habito folhear livros dizendo: «si non adisco, non dedisco»- Joao de Deus e pelo menos autor de 
vinte e duas obras genufnas. 33 A sua obra deve ter tido urn sucesso extraordinario no meio discen
te como o testemunha o catalogo dos estacionarios ( conhecido pelos estatutos da Universidade de 
Bolonha em vigor des de 1317) e a prolifera~ao de manuscritos (de Lis boa a Praga de Londres ao 
Vaticano e a Copenhaga), nada mais nada menos do que 289 para o total das obras genufnas. 

v arios sao alias OS nomes de portugueses, sobretudo do seculo XIII, que se distinguiram quer 
no comentario ao Decreta quer as Decretais (Silvestre Godinho, Vicente Hispano, Estevao da 
Costa)- a partir de 1185 ja se testemunha a presen~a da escola de Bolonha em Portugal-e deve 
frisar-se a importancia desta materia no Portugal medievo (Joao de Idanha, Dominicus Dominici, 
Egas de Viseu, Alvaro Pais, Joao de Cardaillac, Andre Dias Escobar, Bonifacio Peres Garcia e Joao 
Sobrinho-).34 

Se, evidentemente, a obra de decretistas e de decretalistas nao diz respeito a filosofia, urn texto 
como o Liber Poenitentiarius de Joao de Deus, visando «quest6es te6ricas somente enquanto rela-

32 Cf J. Antunes, A cultura .... , pp. 117-268. 
33 A.D. deS. Costa, Doutrina Penitencial do Canonista Joao de Deus, Braga, 1956; Id., Um Mestre portugues em 

Bolonha no seculo XIII, Joao de Deus, Braga, 1957; fd., «Redacy6es do 'liber dispensationum' e da 'summula super deci
mis ecclesiasticis' do canonista Joao de Deus», Revista Portuguesa de Hist6ria, 13 (1971), pp. 269-297; A. Garcia y 
Garcia, £studios sabre Ia canonfstica portuguesa medieval, Madrid, 1976, pp. 112-117 e 173-199 

34 Cf J.G. Freire, 0 Latim .... , pp. 56-58; J. Antunes, A Cultura ... , pp. 547-575. Sobre D. Egas, vd. este autor, ibi-
dem., pp. 433-435; sobre Vicente Hispano e o seu contributo «para o processo hist6rico da secularizay1io do Estado», ibi
dem, pp. 422-427. 

CONSPECTO DO DESENVOLFIMENTO DA FILOSOFIA EM PORTUGAL (SECULOS Xlll-X\1) 141 

cionadas com esse fim pratico»,35 que era a confissao, permite-nos, pela sua natural especificida
de, proceder a uma cartografia societaria que nao deixa de ser significativa dessa dimensao que hoje 
designamos como a Verrechtlichung, a Juridifica~ao. Isto para alem, e clara, de marcar uma pri
meira presen~a da bern testemunhada fei~ao portuguesa do pensamento jurfdico. Tambem aqui Joao 
de Deus e exemplar porquanto dentro do direito can6nico -6 diffcil que o autor tivesse ensinado 
o direito civil-e bastante larga a amplitude dos temas tratados nas suas duas dezenas de obras. 
Qualquer canonista, mais do que em formular posic6es te6ricas sobre pontos de vista abstractos 
pretende idealmente dar resposta a problemas especfficos.36 Esfor~ando-se pela concisao, os seus 
trabalhos sao dedicados ou tern em aten~ao os escolares ou ate os causfdicos. Como rematava 
Garcia y Garcia, trata-se de uma obra de «caracter manualfstico y didactico, orientandose mas bacia 
el aprendizaje y la praxis que bacia disquisiciones aridas».37 0 Livro do Penitenciario teve, afinal, 
sorte quase identica ao Tractatus de Pedro Hispano Portugalense. Ele foi adoptado como manual 
para o ensino do Direito na Universidade de Bolonha -eram cinquenta e tres os mss. que Sousa 
Costa elencava em 1956- e os seus termos dizem respeito a penitencia (canones, pecados, con
fissao, deveres, regula~6es, etc.) Este genera de obras -como escreve 1. Antunes- assinalam uma 
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aplica~ao dedutiva. Partindo da hip6tese que o direito tern por uma das suas fun~6es desenhar ou 
configurar a propria realidade, seja ela eclesiologica ou civil-e o seu pendor cartografico simb6-
lico-, urn livro destinado a ir em auxflio dos simples sacerdotes na execu~ao da penitencia ofere
cendo «regras necessarias para, na confissao, ajuizar das faltas e suas circunstancias, com o fim de 
impor a satisfa~ao devida, segundo a qualidade da culpae varias categorias de penitentes» tern uma 
importancia que nao sera curial desprezar.39 Recordemos que em 1399 tambem se traduzia para 
portugues o Libro de la Confessiones de Martfn Perez. 40 

Entre os treze motivos que levam o pecador a compun~ao Joao de Deus alega alguns significa
tivos motivos de atri~ao:41 a gra~a de Deus; a sinderese, pela qual o homem considera a sua digni
dade de imagem de Deus para se elevar do pecado a gra~a; OS quatro dotes da alma, ciencia, pruden
cia, sapiencia, fortaleza, que o fazem aborrecer o pecado; o temor de Deus; a brevi dade da vida, «que 
se demonstra apodicticamente pela morte frequente dos coetaneos»; a doen~a; a velhice com todos 
os seus achaques; as misenas do mundo; a pena do inferno; o exemplo da vida dos santos; a suavi
dade do jugo do Senhor; o desejo de encontrar meio de obter a Gloria; o premio que Jesus concede 

35 A.D. deS. Costa,Doutrina ... , pp. 3-4. 
36 A. Garcia y Garcia, «Derecho can6nico y vida cotidiana en el medievo», Revista Portuguesa de Hist6ria, 24 

(1989), pp. 189-226. 
37 A. Garcia y Garcia, £studios ... , p. 114. 
38 J. Antunes, A Cultura ... , p. 273. 
39 A.D. deS. Costa, Doutrina ... , p. 37. 
40 Vd. J. Antunes, A Cultura ... , p. 272. 
41 Doutrina ... , p. 48, onde seve que o termo attritio parece nao se encontrar na obra de Joao de Deus. 
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a alma e ao corpo. A conjuga~ao dos motivos de atri~ao (exteriores ou ontol6gicos) com os motivos 
de contri~ao (interiores ou psicol6gicos) -simplicidade, humildade, pureza na inten~ao, fidelidade, 
verdade, frequencia, sem afecta~ao, discre~ao, voluntariedade, sinais de humilha9ao, integralidade, 
secretismo, confissao com higrimas, nipida, acusat6ria, forte e submissa- para alem de gerarem 
uma boa confissao, sao reveladores de uma complexa estrutura antropol6gica simb6lica, que valori
za a disciplina da compun~ao como meio de superar a infra-valoriza9ao ontica (a brevidade da vida, 
a doen~a, a velhice, as miserias da vida) e de potencializar os estratos ontol6gicos (a sinderese), eti
cos ( os quatro dotes da alma), teol6gicos (gra9a, temor, pena, verdade do jugo, e desejo de Gloria) 
e eclesiol6gicos ( o exemplo da hagiografia). Esta estrutura penitenciaria e assimetrica, eclesiol6gi
ca e teleol6gica, contribuindo para a educa~ao do Ocidente ao refor9ar a disciplina da interioridade 
psicol6gica, que sobrevive gra~as a urn diffcil e sempre precario estabelecimento do Iugar do 
homem, num mundo dominado por este, mas centrado em Deus. Assim, mais do que ao reconheci
mento de Deus no mundo esta estrutura e sensfvel a busca de Deus no interior do homem. De urn 
homem disciplinado pela vontade moral como meio de compensar as afecta~6es da sua situa~ao 
transit6ria radica1.42 Nenhuma surpresa nos causa o aparecimento no seculo XV de obras como a de 
D. Duarte, que concede as dimens6es da vontade papel preponderante, ou a do seu irmao, D. Pedro, 
que acolhe uma teoria do comportamento. A ambas voltaremos adiante. 

Ainda estao por fazer os estudos preparat6rios que nos permitam desenhar a carta simb6li
ca da realidade que ambos os direitos desenham e induzem, mas imp01ta nao se perder de 
vista nesta opera9ao urn elemento importante. Referimo-nos ao facto de a administra9ao do 
poder judiciario ser regulada pela phronesis do juiz-administrador. Queremos dizer, que a 
ser estabelecida a quota-parte desta disciplina no pensamento filos6fico (ocidental e 
nacional) deste perfodo (e os fil6sofos tendem muitas vezes a esquecer como era intima a 
rela9ao entre a sua disciplina e ambos os direitos), con vern nao esquecer que nao existe apli
ca9ao automatica d9 direito sendo preciso configurar-se muito bern o Iugar e a fun9ao do 
seu administrador. E aqui, neste capitulo que se,colhera, porventura, a medida exacta da 
dedu9ao cartografica. Sirva-nos a este prop6sito e para ac;lbar Ga que nao quisemos esgotar 
mas tao-s6 abrir uma perspectiva de trabalho) o tratamento seguinte do Liber 
Poenitentiarius (que Sousa Costa resume) dedicado a penitencia das mulheres e que pre
ten de assinalar a necessidade da sabedoria e da discre9ao do confessor: «O padre, ao con
fessar mulheres, tern de saber, antes de mais, sese trata de raparigas solteiras, mormente vir
gens, sujeitas aos pais, tentando afastar delas toda a luxuria, mais hedionda nas mulheres 
que nos homens, por onde de vern ser punidas com mais rigor. Todavia, atendendo a debili
dade do sexo feminino, que a prudencia aconselha a convencer e a n-ao aterrar, ha-de o con
fessor induzir a penitente a confian9a na salva9ao eterna. Conhecido o estado da pecadora, 
ensina-o a discre9ao a impor-lhe penitencia que ela, sendo casada, possa cumprir sem escan
dalo do marido, moderando-a, se preciso for, conforme as disposi96es e grau da sua con
tri9ao, revelado tanto no modo de confessar os pecados, como nas lagrimas».43 E, em suma, 
ao nivel da casuistica e da micromoralidade que melhor se realiza este metodo cartografico. 

42 Da vontade, alias, nos fala ainda a doutrina de Joiio de Deus sobre a revivescencia dos pecados, defendendo, o 
autor de Silves, «que as faltas uma vez perdoadas, nunca revivem, embora o pecador deva ser tanto mais punido quanta 
mais ofendeu a Deus, ao cometer frequentemente os mesmos pecados» ja que «O pecado subsequente, depois de haver sido 
perdoado o anterior, encerra maior malfcia, em virtude da ingratidiio latente na nova queda» (Doutrina ... , p. 61). 

43 Ibidem, p. 126. 
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Vejam-se, v. gr., os capitulos dedicados (e citamos a partir do Pr6logo) a confissao dos ser
vos, dos ricos, dos prelados, dos monges e outros religiosos, das mulheres em geral, das viti
vas, das meretrizes, dos amigos da comida e da bebida ( «pi9ocarorum et pi9ocararum»,)44 e 
das monjas. 

3 

Urn segundo perfodo poderia ser definido pela Universidade, que procurava fazer face as 
novas exigencias polftico-centralistas e mercantilistas do Pafs, do ponto de vista jurfdico, e a gene
raliza~ao de uma sempre necessaria ciencia medica. Porem, os pensadores que situaremos neste 
perfodo, ou estudaram em Universidades estrangeiras, ou eram estrangeiros com actividade no 
nosso Pafs, ou nao frequentaram como discentes a Universidade portuguesa. No estado actual dos 
conhecimentos, de urn ponto de vista filos6fico estrito, a cria~ao da Universidade portuguesa e urn 
acontecimento praticamente irrelevante. 

Tambem a crermos nas informa96es respeitantes a presen9a de portugueses nas 
Universidades estrangeiras parece ser s6 significativo o facto de no seculo XV o seu nume
ro ser suficiente em Bolonha, ao ponto de poderem constituir uma «na9ao». Alem de 
Bolonha, Paris, Oxford, Toulouse, Orleaes, Montpellier, Avinhao e Salamanca sao algumas 
das cidades onde a sua presen9a esta atestada sobretudo do seculo XIV em diante (mais XV 
e XVI). Os Franciscanos tiveram escolas de gramatica, de filosofia, de casuistica e de teo
logia (desde o seculo XIV). A seguirmos as informa96es recolhidas por Felix Lopes, se bern 
que os franciscanos rumassem a Oxford, Paris e Salamanca para adquirirem os conheci
mentos necessarios ao ensino nas escolas da sua Ordem (Guimaraes, Porto, Coimbra, 
Santarem, Lisboa, Alenquer, Evora, etc.), e no entanto incerto o que se pode dizer sobre o 
eventual alcance publico do seu ensinoate 1308, uma vez regressados a Portugal.45 A infor
ma9ao e distinta para o petiodo imediatamente subsequente a 1308.46 Os Dominicanos 
seguiram o exemplo dos Franciscanos, e fundaram escolas pelo menos em Lisboa, Porto, 
Benfica e Batalha. 0 capitulo geral da Ordem (Bolonha, 1426) confirmava o «estudo geral» 
de Lisboa, o mais distinto dos estudos dominicanos portugueses, com o ensino da Teologia 
e de «senten9as». Num levantamento feito ate ao seculo XVI, e confinado ao sector da 
Teologia, J. Antunes contabilizava os seguintes numeros: 49 Dominicanos, 37 mestres e lei
tores Franciscanos, 12 Eremitas de Santo Agostinho, e 55 leitores de Teologia na 

44 Vd. «picciolum» (pizolum, pizza) + «carus»; devo esta leitura a J.G. Freire, a quem agrade~o (cf, no entanto, 
A.D. de S. Costa, Doutrina ... , p. 129, nota 14, que le «pi~ochas», ou seja, «pessoas consagradas ao Senhor, mas negli
gentes no Seu servi~o e no cumprimento das promessas». 

45 «Escolas publicas dos franciscanos em P01tugal antes de 1308», Colectfinea de Estudos, 2 (1947), pp. 83-108. 
, 46 F. Lopes, «As Escolas Franciscanas P01tuguesas de 1308 a 1517», Colectfinea de Estudos, 4 (1948), pp. 79-98; 
ld., «Franciscanos portugueses pretridentinos-escritores, mestres e leitores», Repertorio de Historia de las Ciencias 
Eclesiasticas en Espmia, 7 (1979), pp. 451-508; I. deS. Ribeiro, «Autores franciscanos em Portugal (fil6sofos-te61ogos) 
do seculo XV», Itinerarium, 28 (1960), pp. 221-226; M. Martins, «0 ciclo franciscano na nossa espiritualidade medieval», 
Biblos, 27 (1951), pp. 141-247. No caso dos dominicanos a informa~iio e menor: A. do Rosario, «Prim6rdios dominica
nos em Portugal. Notas para o estudo da excelsa figura portuguesa de D. Frei Sueiro Gomes, O.P., 1217-1233», Bracara 
Augusta, 18-19 (1965), pp. 205-249; e sobretudo Id., «Letrados dominicanos em Portugal nos seculos XIII-XV», 
Repertorio ... , 7 (1979), pp. 509- 598. 
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a alma e ao corpo. A conjuga~ao dos motivos de atri~ao (exteriores ou ontol6gicos) com os motivos 
de contri~ao (interiores ou psicol6gicos) -simplicidade, humildade, pureza na inten~ao, fidelidade, 
verdade, frequencia, sem afecta~ao, discre~ao, voluntariedade, sinais de humilha9ao, integralidade, 
secretismo, confissao com higrimas, nipida, acusat6ria, forte e submissa- para alem de gerarem 
uma boa confissao, sao reveladores de uma complexa estrutura antropol6gica simb6lica, que valori
za a disciplina da compun~ao como meio de superar a infra-valoriza9ao ontica (a brevidade da vida, 
a doen~a, a velhice, as miserias da vida) e de potencializar os estratos ontol6gicos (a sinderese), eti
cos ( os quatro dotes da alma), teol6gicos (gra9a, temor, pena, verdade do jugo, e desejo de Gloria) 
e eclesiol6gicos ( o exemplo da hagiografia). Esta estrutura penitenciaria e assimetrica, eclesiol6gi
ca e teleol6gica, contribuindo para a educa~ao do Ocidente ao refor9ar a disciplina da interioridade 
psicol6gica, que sobrevive gra~as a urn diffcil e sempre precario estabelecimento do Iugar do 
homem, num mundo dominado por este, mas centrado em Deus. Assim, mais do que ao reconheci
mento de Deus no mundo esta estrutura e sensfvel a busca de Deus no interior do homem. De urn 
homem disciplinado pela vontade moral como meio de compensar as afecta~6es da sua situa~ao 
transit6ria radica1.42 Nenhuma surpresa nos causa o aparecimento no seculo XV de obras como a de 
D. Duarte, que concede as dimens6es da vontade papel preponderante, ou a do seu irmao, D. Pedro, 
que acolhe uma teoria do comportamento. A ambas voltaremos adiante. 

Ainda estao por fazer os estudos preparat6rios que nos permitam desenhar a carta simb6li
ca da realidade que ambos os direitos desenham e induzem, mas imp01ta nao se perder de 
vista nesta opera9ao urn elemento importante. Referimo-nos ao facto de a administra9ao do 
poder judiciario ser regulada pela phronesis do juiz-administrador. Queremos dizer, que a 
ser estabelecida a quota-parte desta disciplina no pensamento filos6fico (ocidental e 
nacional) deste perfodo (e os fil6sofos tendem muitas vezes a esquecer como era intima a 
rela9ao entre a sua disciplina e ambos os direitos), con vern nao esquecer que nao existe apli
ca9ao automatica d9 direito sendo preciso configurar-se muito bern o Iugar e a fun9ao do 
seu administrador. E aqui, neste capitulo que se,colhera, porventura, a medida exacta da 
dedu9ao cartografica. Sirva-nos a este prop6sito e para ac;lbar Ga que nao quisemos esgotar 
mas tao-s6 abrir uma perspectiva de trabalho) o tratamento seguinte do Liber 
Poenitentiarius (que Sousa Costa resume) dedicado a penitencia das mulheres e que pre
ten de assinalar a necessidade da sabedoria e da discre9ao do confessor: «O padre, ao con
fessar mulheres, tern de saber, antes de mais, sese trata de raparigas solteiras, mormente vir
gens, sujeitas aos pais, tentando afastar delas toda a luxuria, mais hedionda nas mulheres 
que nos homens, por onde de vern ser punidas com mais rigor. Todavia, atendendo a debili
dade do sexo feminino, que a prudencia aconselha a convencer e a n-ao aterrar, ha-de o con
fessor induzir a penitente a confian9a na salva9ao eterna. Conhecido o estado da pecadora, 
ensina-o a discre9ao a impor-lhe penitencia que ela, sendo casada, possa cumprir sem escan
dalo do marido, moderando-a, se preciso for, conforme as disposi96es e grau da sua con
tri9ao, revelado tanto no modo de confessar os pecados, como nas lagrimas».43 E, em suma, 
ao nivel da casuistica e da micromoralidade que melhor se realiza este metodo cartografico. 

42 Da vontade, alias, nos fala ainda a doutrina de Joiio de Deus sobre a revivescencia dos pecados, defendendo, o 
autor de Silves, «que as faltas uma vez perdoadas, nunca revivem, embora o pecador deva ser tanto mais punido quanta 
mais ofendeu a Deus, ao cometer frequentemente os mesmos pecados» ja que «O pecado subsequente, depois de haver sido 
perdoado o anterior, encerra maior malfcia, em virtude da ingratidiio latente na nova queda» (Doutrina ... , p. 61). 

43 Ibidem, p. 126. 
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Vejam-se, v. gr., os capitulos dedicados (e citamos a partir do Pr6logo) a confissao dos ser
vos, dos ricos, dos prelados, dos monges e outros religiosos, das mulheres em geral, das viti
vas, das meretrizes, dos amigos da comida e da bebida ( «pi9ocarorum et pi9ocararum»,)44 e 
das monjas. 

3 

Urn segundo perfodo poderia ser definido pela Universidade, que procurava fazer face as 
novas exigencias polftico-centralistas e mercantilistas do Pafs, do ponto de vista jurfdico, e a gene
raliza~ao de uma sempre necessaria ciencia medica. Porem, os pensadores que situaremos neste 
perfodo, ou estudaram em Universidades estrangeiras, ou eram estrangeiros com actividade no 
nosso Pafs, ou nao frequentaram como discentes a Universidade portuguesa. No estado actual dos 
conhecimentos, de urn ponto de vista filos6fico estrito, a cria~ao da Universidade portuguesa e urn 
acontecimento praticamente irrelevante. 

Tambem a crermos nas informa96es respeitantes a presen9a de portugueses nas 
Universidades estrangeiras parece ser s6 significativo o facto de no seculo XV o seu nume
ro ser suficiente em Bolonha, ao ponto de poderem constituir uma «na9ao». Alem de 
Bolonha, Paris, Oxford, Toulouse, Orleaes, Montpellier, Avinhao e Salamanca sao algumas 
das cidades onde a sua presen9a esta atestada sobretudo do seculo XIV em diante (mais XV 
e XVI). Os Franciscanos tiveram escolas de gramatica, de filosofia, de casuistica e de teo
logia (desde o seculo XIV). A seguirmos as informa96es recolhidas por Felix Lopes, se bern 
que os franciscanos rumassem a Oxford, Paris e Salamanca para adquirirem os conheci
mentos necessarios ao ensino nas escolas da sua Ordem (Guimaraes, Porto, Coimbra, 
Santarem, Lisboa, Alenquer, Evora, etc.), e no entanto incerto o que se pode dizer sobre o 
eventual alcance publico do seu ensinoate 1308, uma vez regressados a Portugal.45 A infor
ma9ao e distinta para o petiodo imediatamente subsequente a 1308.46 Os Dominicanos 
seguiram o exemplo dos Franciscanos, e fundaram escolas pelo menos em Lisboa, Porto, 
Benfica e Batalha. 0 capitulo geral da Ordem (Bolonha, 1426) confirmava o «estudo geral» 
de Lisboa, o mais distinto dos estudos dominicanos portugueses, com o ensino da Teologia 
e de «senten9as». Num levantamento feito ate ao seculo XVI, e confinado ao sector da 
Teologia, J. Antunes contabilizava os seguintes numeros: 49 Dominicanos, 37 mestres e lei
tores Franciscanos, 12 Eremitas de Santo Agostinho, e 55 leitores de Teologia na 

44 Vd. «picciolum» (pizolum, pizza) + «carus»; devo esta leitura a J.G. Freire, a quem agrade~o (cf, no entanto, 
A.D. de S. Costa, Doutrina ... , p. 129, nota 14, que le «pi~ochas», ou seja, «pessoas consagradas ao Senhor, mas negli
gentes no Seu servi~o e no cumprimento das promessas». 

45 «Escolas publicas dos franciscanos em P01tugal antes de 1308», Colectfinea de Estudos, 2 (1947), pp. 83-108. 
, 46 F. Lopes, «As Escolas Franciscanas P01tuguesas de 1308 a 1517», Colectfinea de Estudos, 4 (1948), pp. 79-98; 
ld., «Franciscanos portugueses pretridentinos-escritores, mestres e leitores», Repertorio de Historia de las Ciencias 
Eclesiasticas en Espmia, 7 (1979), pp. 451-508; I. deS. Ribeiro, «Autores franciscanos em Portugal (fil6sofos-te61ogos) 
do seculo XV», Itinerarium, 28 (1960), pp. 221-226; M. Martins, «0 ciclo franciscano na nossa espiritualidade medieval», 
Biblos, 27 (1951), pp. 141-247. No caso dos dominicanos a informa~iio e menor: A. do Rosario, «Prim6rdios dominica
nos em Portugal. Notas para o estudo da excelsa figura portuguesa de D. Frei Sueiro Gomes, O.P., 1217-1233», Bracara 
Augusta, 18-19 (1965), pp. 205-249; e sobretudo Id., «Letrados dominicanos em Portugal nos seculos XIII-XV», 
Repertorio ... , 7 (1979), pp. 509- 598. 
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Universidade e em Conventos,47 numeros que mereceriam ser ponderados a luz de recente 
sugestl:io sobre a supremacia do ensino nas institui~oes regulares sobre o das 
Universidades.48 

«Os clerigos profissionais da cultura, habituados, ate entao, a olharem o mundo atraves do seu 
significado e das suas dimens6es eternas, sub specie aeternitatis, perturbavam-se com as nipidas 
mudan~as a que assistiam, e tentavam ordemi-lo por meio de regras de funcionamento que previs
sem todas as eventualidades. Coleccionavam os canones, estudavam, como Graciano, a maneira de 
harmonizar as leis contradit6rias e depois -era a fase que se atravessava em Portugal durante a 
primeira metade do seculo XIII- tentavam ~ontar o aparelho jurfdico suficientemente eficaz para 
imporem essas regras a sociedade e assim disciplinarem as for~as de todo o genera que lutavam 
entre si».49 Tambem «se pensarmos que o Estado, em franca reorganiza~ao, carecia de juristas 'e 
altos funciomirios esclarecidos, compreende-se que o espfrito cultivadfssimo do rei ambicionasse 
atenuar as deficiencias do ensino, conquistando a autonomia docente da Na~ao e libertando os 
escolares dos dispendiosos estagios em Paris ou Bolonha, as universidades preferidas, respectiva
mente, para o estudo da Teologia e do Direito, como mais tarde o foi a de Montpellier para o da 
Medicina. 0 estabelecimento de uma Universidade impunha-se, portanto, como o termo natural 
destas aspira~6es».50 

Foi em Lisboa-Coimbra,51 que nasceu a Universidade portuguesa com estudos em Teologia, 
Direito, Gramatica, L6gica e Medicina. Data de 1 de Mar~o de 1290 a carta regia em que 
D. Dinis faz saber da sua decisao de ordenar urn estudo geral em Lisboa, mas ja em 1288, 
uma carta dos abades de Alcoba~a, priores de Santa Cruz de Coimbra, da colegiada de 
Guimaraes, de Santa Maria do Castelo de Ourem, entre outras igrejas e conventos regionais, 
lembrava a conveniencia na cria~ao de urn Estudo Geral de Ciencias.52 Em 9 de Agosto de 
1290 o Papa dirigia-se a «Universidade dos mestres e escolares da cidade de Lisboa» auto
rizando o ensino das Ar1es, dos Canones; Leise Medicina, e tambem o da Teologia (como 
recentemente se sustentou e bem.53) Em 1308 a 'universidade e transferida para Coimbra 
onde ainda ensinavam os C6negos regrantes, e no regimen to de 1309 ja se indica a cadeira 
de Teologia,ensinada nos conventos de dominicanos e de franciscanos, para alem do 
Decreto, Leis, Ffsica (=Medicina), Dialectica e Gramatica. Atente-se que a cadeira de 

47 J. Antunes, A Cultura ... , pp. 557- 559, 549-551 e 562. 
48 Cf W.J. Courtenay, Schools and Scholars in Fourteenth Century England, Princeton, 1987, p. 166. 
49 J. Mattoso, Portugal..., p. 233. 
50 J. de Carvalho, Obra Completa II, p. 150. 
51 No perfodo que aqui nos interessa a Universidade mudou de cidade varias vezes. Ap6s a sua fundac;:ao, passou 

de Lisboa para Coimbra, onde esteve de 1308 a 1338, depois em Lisboa de 1338 a 1354, de novo em Coimbra de 1354 a 
1377 e novamente em Lisboa a partir de 1377, onde petmanece por mais de urn seculo e meio. Em 1537 da-se a sua trans
ferenda definitivapara Coimbra. Cf C. M." Ajo G. y S<iinz de Zuniga, Historia de Ia Universidades hispanicas. Orfgenes 
y desarrollo desde su aparici6n a nuestros dfas. I: Medievo y Renacimiento universitario, Madrid, 1957, pp. 210-212, 269-
274 e 387-395; M.A. Rodrigues, A Universidade de Coimbra, marcos da sua hist6ria, Coimbra, 1991, pp. 1-19, com 
bibliografia adicional, e mais recentemente fd., «0 Infante D. Pedro e a Universidade», Biblos, 69 (1993), pp. 356-361. 

52 Vd. edic;:ao crftica e traduc;:ao de J.G. Freire apud J. Antunes, A Cultura ... , pp. 474-477, que ana1isa o documen-
to, pp, 479 sg. 

53 Ibidem, pp. 490 sg. 0 autor fa1a em 1290, ou 1291/1295, mas seguramente em 1309. 
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Filosofia (provavelmente, o quadrivio e a filosofia natural e etica de Arist6teles) nos apare
ce apenas mencionada no alvarado rei D. Fernando (1 de Janeiro de 1378),54 mas e de crer 
que o maior impulso dado ao «quadrivium» tenha provindo do Infante Dom Henri que e da 
sua tentativa concreta de reformar a Universidade em 143 J.55 A hist6ria da Universidade no 
periodo imediato a morte do Infante Dom Henrique (1460) parece ser facil de fazer: «a 
medida que a autocracia real se ia radicando na administra~ao e nos espftitos, pelas ideias 
de letrados e juristas, alguns dos quais porventura, mestres do Estudo, assiste-se a sua des
trui~ao progressiva».56 Uma estagna~ao cientffica manter-se-a ate ao reinado de D. Manuel 
I e a interven~ao de D. Joao III, patrocinando a forma~ao intelectual da juventude em uni
versidades estrangeiras, muita dela ligada a cria~ao do Colegio das Artes de Coimbra 
(1548), grandemente responsavel pela dilata~ao da Renascen~a em Portugal. 

Deslocando a nossa aten~ao do campo restrito da Universidade, descortinarfamos duas com
ponentes, a das obras escritas em latim e aquelas que ja tiveram redac~ao em portugues. Uma das 
principais actividades culturais do nosso Pafs (seculos XIV e XV) centrou-se na tradu~ao para «lin
guagem», principalrnente do Latirn, Frances, Castelhano e Arabe, mas a produ~ao original foi 
men or. 

Em latim forarn escritas por portugueses urna serie de obras de tematica afim a econ6rnica. 
Mas porque nao podia existir uma doutrina econ6mica enquanto tal ou sequer pensadores econo
mistas, muitas vezes, o esquecimento deste particularisrno, leva, a historiografia rnoderna, a recu
sar uma autentica compreensao do passado. E isso que sucede entre nos com a obra hist6rica de 
Armando CastroY 0 tratarnento que este importante epistern6logo da as «ideias econ6rnicas no 
Portugal rnedievo» e bastante ineficaz no que a compreensao deste fen6meno aduz; e que e preci
so nao esquecer que a economia na sua acep~ao contemporanea, os factos econ6micos, pura e sirn
plesmente nao existem na ldade Media. 

Queremos dizer, obviamente, que deles, enquanto tal, os homens nao tinham consciencia, 
nem construtos te6ricos aut6nomos que lhes possibilitassem a cria~ao do econ6mico tal 
como hoje epistemologicamente o definimos. Dos varios auto res recenseados por A. Castro 
-Durando Pais, Alvaro Pais, Infante D. Pedro, o Rei D. Duarte, Fernao Lopes, Joao 
Sobrinho e Diogo Lopes Rebelo- apenas o cronista Fernao Lopes constitui, para aquele 
historiador, uma «excep~ao» «pela indole totalmente diversa da estrutura das suas doutrinas 
econ6micas em confronto com a estrutura» das restantes, «de caracter extremamente abs
tracto». Para A. Castro, o que e digno de realce, no cronista de D. Joao I, prende-se «ao rela
to de acontecimentos hist6ricos», a «ausencia do racionalismo ret6rico dos ide6logos sen
horiais, nos quais as respostas as questoes econ6micas que levan tam ja se encontram conti-

54 Cf Chartularium Universitatis Portugalensis (ed. A. Moreira de Sa), Lisboa, 1966 sg., para as referencias feitas 
acima. 

55 Cf J. de Carvalho, Obra Completa II, pp. 171-184. 
56 Ibidem, p. 182. 
57 A. Castro, As Ideias econ6micas no Portugal Medievo (Seculos XIII a XV}, Lisboa, 1978; veja-se preferencia1-

mente, o seu A £\'Ohu;iio Econ6mica de Portugal dos seculos XII a XV, vo1s. I-VIII, Lisboa, 1964-68. Sobre o problema 
Durando Pais comentador do Oeconomica, bispo de Evora entre 1267 e 1283, deve 1embrar-se que o pseudo-aristotelico 
foi traduzido apenas nos finais do secu1o, o que torna pouco provavel a atribuic;:ao feita na edic;:ao (nao bilingue) de M.B. 
Amzalak, D. Durando Paise o seu comentario 'Da Economica' atribuido a Arist6teles, Lisboa, 1955. 
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Universidade e em Conventos,47 numeros que mereceriam ser ponderados a luz de recente 
sugestl:io sobre a supremacia do ensino nas institui~oes regulares sobre o das 
Universidades.48 

«Os clerigos profissionais da cultura, habituados, ate entao, a olharem o mundo atraves do seu 
significado e das suas dimens6es eternas, sub specie aeternitatis, perturbavam-se com as nipidas 
mudan~as a que assistiam, e tentavam ordemi-lo por meio de regras de funcionamento que previs
sem todas as eventualidades. Coleccionavam os canones, estudavam, como Graciano, a maneira de 
harmonizar as leis contradit6rias e depois -era a fase que se atravessava em Portugal durante a 
primeira metade do seculo XIII- tentavam ~ontar o aparelho jurfdico suficientemente eficaz para 
imporem essas regras a sociedade e assim disciplinarem as for~as de todo o genera que lutavam 
entre si».49 Tambem «se pensarmos que o Estado, em franca reorganiza~ao, carecia de juristas 'e 
altos funciomirios esclarecidos, compreende-se que o espfrito cultivadfssimo do rei ambicionasse 
atenuar as deficiencias do ensino, conquistando a autonomia docente da Na~ao e libertando os 
escolares dos dispendiosos estagios em Paris ou Bolonha, as universidades preferidas, respectiva
mente, para o estudo da Teologia e do Direito, como mais tarde o foi a de Montpellier para o da 
Medicina. 0 estabelecimento de uma Universidade impunha-se, portanto, como o termo natural 
destas aspira~6es».50 

Foi em Lisboa-Coimbra,51 que nasceu a Universidade portuguesa com estudos em Teologia, 
Direito, Gramatica, L6gica e Medicina. Data de 1 de Mar~o de 1290 a carta regia em que 
D. Dinis faz saber da sua decisao de ordenar urn estudo geral em Lisboa, mas ja em 1288, 
uma carta dos abades de Alcoba~a, priores de Santa Cruz de Coimbra, da colegiada de 
Guimaraes, de Santa Maria do Castelo de Ourem, entre outras igrejas e conventos regionais, 
lembrava a conveniencia na cria~ao de urn Estudo Geral de Ciencias.52 Em 9 de Agosto de 
1290 o Papa dirigia-se a «Universidade dos mestres e escolares da cidade de Lisboa» auto
rizando o ensino das Ar1es, dos Canones; Leise Medicina, e tambem o da Teologia (como 
recentemente se sustentou e bem.53) Em 1308 a 'universidade e transferida para Coimbra 
onde ainda ensinavam os C6negos regrantes, e no regimen to de 1309 ja se indica a cadeira 
de Teologia,ensinada nos conventos de dominicanos e de franciscanos, para alem do 
Decreto, Leis, Ffsica (=Medicina), Dialectica e Gramatica. Atente-se que a cadeira de 

47 J. Antunes, A Cultura ... , pp. 557- 559, 549-551 e 562. 
48 Cf W.J. Courtenay, Schools and Scholars in Fourteenth Century England, Princeton, 1987, p. 166. 
49 J. Mattoso, Portugal..., p. 233. 
50 J. de Carvalho, Obra Completa II, p. 150. 
51 No perfodo que aqui nos interessa a Universidade mudou de cidade varias vezes. Ap6s a sua fundac;:ao, passou 

de Lisboa para Coimbra, onde esteve de 1308 a 1338, depois em Lisboa de 1338 a 1354, de novo em Coimbra de 1354 a 
1377 e novamente em Lisboa a partir de 1377, onde petmanece por mais de urn seculo e meio. Em 1537 da-se a sua trans
ferenda definitivapara Coimbra. Cf C. M." Ajo G. y S<iinz de Zuniga, Historia de Ia Universidades hispanicas. Orfgenes 
y desarrollo desde su aparici6n a nuestros dfas. I: Medievo y Renacimiento universitario, Madrid, 1957, pp. 210-212, 269-
274 e 387-395; M.A. Rodrigues, A Universidade de Coimbra, marcos da sua hist6ria, Coimbra, 1991, pp. 1-19, com 
bibliografia adicional, e mais recentemente fd., «0 Infante D. Pedro e a Universidade», Biblos, 69 (1993), pp. 356-361. 

52 Vd. edic;:ao crftica e traduc;:ao de J.G. Freire apud J. Antunes, A Cultura ... , pp. 474-477, que ana1isa o documen-
to, pp, 479 sg. 

53 Ibidem, pp. 490 sg. 0 autor fa1a em 1290, ou 1291/1295, mas seguramente em 1309. 
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Filosofia (provavelmente, o quadrivio e a filosofia natural e etica de Arist6teles) nos apare
ce apenas mencionada no alvarado rei D. Fernando (1 de Janeiro de 1378),54 mas e de crer 
que o maior impulso dado ao «quadrivium» tenha provindo do Infante Dom Henri que e da 
sua tentativa concreta de reformar a Universidade em 143 J.55 A hist6ria da Universidade no 
periodo imediato a morte do Infante Dom Henrique (1460) parece ser facil de fazer: «a 
medida que a autocracia real se ia radicando na administra~ao e nos espftitos, pelas ideias 
de letrados e juristas, alguns dos quais porventura, mestres do Estudo, assiste-se a sua des
trui~ao progressiva».56 Uma estagna~ao cientffica manter-se-a ate ao reinado de D. Manuel 
I e a interven~ao de D. Joao III, patrocinando a forma~ao intelectual da juventude em uni
versidades estrangeiras, muita dela ligada a cria~ao do Colegio das Artes de Coimbra 
(1548), grandemente responsavel pela dilata~ao da Renascen~a em Portugal. 

Deslocando a nossa aten~ao do campo restrito da Universidade, descortinarfamos duas com
ponentes, a das obras escritas em latim e aquelas que ja tiveram redac~ao em portugues. Uma das 
principais actividades culturais do nosso Pafs (seculos XIV e XV) centrou-se na tradu~ao para «lin
guagem», principalrnente do Latirn, Frances, Castelhano e Arabe, mas a produ~ao original foi 
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54 Cf Chartularium Universitatis Portugalensis (ed. A. Moreira de Sa), Lisboa, 1966 sg., para as referencias feitas 
acima. 

55 Cf J. de Carvalho, Obra Completa II, pp. 171-184. 
56 Ibidem, p. 182. 
57 A. Castro, As Ideias econ6micas no Portugal Medievo (Seculos XIII a XV}, Lisboa, 1978; veja-se preferencia1-

mente, o seu A £\'Ohu;iio Econ6mica de Portugal dos seculos XII a XV, vo1s. I-VIII, Lisboa, 1964-68. Sobre o problema 
Durando Pais comentador do Oeconomica, bispo de Evora entre 1267 e 1283, deve 1embrar-se que o pseudo-aristotelico 
foi traduzido apenas nos finais do secu1o, o que torna pouco provavel a atribuic;:ao feita na edic;:ao (nao bilingue) de M.B. 
Amzalak, D. Durando Paise o seu comentario 'Da Economica' atribuido a Arist6teles, Lisboa, 1955. 
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das no discurso inicial, nelas transpirando com frequencia urn racionalismo tao formal e oco 
que hoje parece enganadoramente duma ingenuidade que faz sorrir». Cremos que e justa a 
inclusao de Fernao Lopes numa hist6ria do pensamento lusitano relativo as douttinas eco
n6micas, mas ja nao partilhamos da opiniao de A. Castro no que toea a avalia~ao dos res
tantes autores. 

Atente-se no caso de Frei Joao Sobrinho (t1486), carmelita, que estudou em Oxford entre a 
segunda metade do sec. XV, e e au tor (entre outros ineditos) de urn Tratado ace rca da justir;a comu
tativa, da arte cambia ria ou dos cambios e dos jogos de azar. 58 0 grande interesse desta obra con
siste na sua clara receptividade do escotismo apesar de constituir urn exemplo portugues tardio, de 
urn seculo ou mais, daquele genera de obras dedicadas ao estatuto do dinheiro -a bolsa e a vida, 
conforme tftulo feliz de J. le Gof:f59- que concorreram, muitas vezes a contragosto, para o «parto 
do capitalismo». 0 canicter teol6gico e jurfdico (o livro inicia-se como estudo da lei) das formu
la~6es econ6micas de Joao Sobrinho patenteia-se logo na abertura do Tractatus, que diz, em rela~ao 
aos «contratos» (negocia), querer estudar «a cobi~a eo desejo de possuir em que, por fraude, se faz 
a permuta das coisas, com meios ilfcitos e proibidos pela lei naturale pela lei divina e positiva».60 E 
a partir de urn ambiente de teologia psicol6gica e moral augustinista, galvanizado por urn esfor~o 
patente de abolir tens6es sociais, que o au tor se prop6e tratar da «arte cambiaria», «apesar de ela nao 
estar em fntima conexao como neg6cio das transac~6es mercantis, mas por ser muito usada»; e, por 
fim, «visto que algumas pessoas merecedoras de estima assim mo pediram», dos jogos de azar, <<para 
se saber quando e lfcito ou ilfcito; e da restitui~ao que se deve fazer das coisas que se perderam ao 
jogo e passam para as maos daquele que, injustamente, as ganha».61 A <~usti~a comutativa» sinaliza 
o ideal referido da regra dupla da reciprocidade e da equivalencia das presta~6es, o «escambo», o 
que desde logo retira a este tipo de transac~6es qualquer objectivo e portanto todo o seu mais ele
mentar significado econ6mico: «a justi~a comutativa da-se quando o domfnio ou uso de uma coisa 
se troca pelo domfnio ou uso de outra. [ ... ] esta permuta e uma rela~ao de equipara~ao».62 

\ 

Se o livro de Sobrinho e «O mais valioso elemento» para o estudo das ideias econ6micas no 
medievo portugues, esta situa~ao fica a dever-se, em muito, a sua longa e epistemologica
mente bern conseguida reflexao sobre o problema da produtividade na suas facetas comer
cial e industrial, sobre a legitimidade possfvel do comercio cambial-€ que o dinheiro que 
por sua natureza e meio de permuta nao pode ser licitamente e ao mesmo tempo fim e ptin
cfpio,-63 ou sobre a condena~ao da actividade seguradora (atitude que pouco tempo depois 

58 Johannes Consobrinus Portugalensis, Tractatus perutilimus de iustitia commutativa et arte campsoria seu cam-
biarii ac alearum ludo, Paris, 1483; vd. a edi9ao em zincogravura (p. 29-124), com trad. portuguesa de Raul Machado (pp. 
133-287), em: M.B. Amzalak, Frei Joiio Sobrinho e as Doutrinas Econ6micas da !dade-Media, Lisboa, 1945; P. Calafate, 
s. v., in Logos ... , IV, pp. 1194-1196, para outros tftulos ineditos. 
59A Bolsa e a Vida. Economia e Religiiio na /dade Media, trad., Lisboa, 1987. 

60 Tractatus ... , p. 139. Utilizamos quase sempre a tradu9ao de R. Machado. 
61 Ibidem, pp. 141-142. 
62 Ibidem, pp. 177-178. 
63 Ibidem, pp. 361 s. 
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entre n6s Pedro de Santarem alterarat"' e dos jogos de azar. A sua iliceitude deriva do acaso 
a que estao sujeitos e porque o jogo lfcito eo que serve para o divertimento.65 0 real inte
resse do Tractatus nao deriva menos do recurso circunstanciado que manifesta das autori
dades mais relevantes nesta materia (que alias se esfor~a por completar com exemplos 
didacticos retirados do quotidiano) como eo caso de Sao Tomas de Aquino, de Henri que de 
Gand, de Duns Escoto ou de Francisco Maironis, para alem, evidentemente, das autorida
des mais anti gas com relevo particular para Arist6teles, para Agostinho e para a ciencia jurf
dica. Alias, contratiando uma atitude nada invulgar, Joao Sobrinho cita muitas vezes 
Henrique de Gand nao a partir de Duns Escoto, mas da mostras de o ter estudado realmen
te. Nem sempre com ele esta de acordo,66 e certo, mas dificilmente se pode acusar o nosso 
autor de ignorar o impressionante conjunto quodlibetico do Gandavense que, como foi 
recentemente assinalado, foi aquele que avan~ou mais nos finais do seculo XIII no sentido 
de uma sfntese econ6mica.67 

0 franciscano galego Alvaro Pais (1275/80-1349), que foi bispo da metr6pole cosmopolita de 
Silves, e autor de urn importante De Statu et Planctu Ecclesiae, de urn Speculum Regum e do 
Collyrium Fidei Aduersus Haereses, obras ja editadas e traduzidas entre, para alem de varias car
tas, de urn opusculo (o Gradus Humilitatis) e talvez de urn De Potestate Ecclesiae. 68 Tal como 
acontecia com Santo Antonio, tambem em rela~ao ao canonista da Galiza, os estudos de urn portu
gues, o malogrado Joao Morais Barbosa, vieram alterar o status quaestionis. 

Nas suas linhas mais genericas, o eclesiorama alvarino e denunciador de uma cripto-eclesio
logia condicionada pela reivindica~ao das autonomias estatais e por novos desafios de semantica e 
vivencia eclesial. Referimo-nos, no primeiro caso, a Marsflio de Padua, no segundo, ao tomismo, 
e finalmente, a problematica da pobreza e do desafio de uma Cristandade universal. Mas o estudo 
de Alvaro Pais permite-nos ainda o tratamento ja nosso conhecido e relativo ao contributo e a 
especificidade da canonfstica para o desenho da geografia cultural da epoca. Por outro lado, a 
refererencia que no Colfrio o autor faz a alguns elementos geralmente considerados «heterodoxos» 
da cultura lusitana continua a servir para avaliar os contornos dessa presen~a, mas Tomas Escoto e 
Afonso Geraldes de Montemor, que conhecemos apenas por aquila que Alvaro Pais deles nos disse, 
nao servem para dirimir a questao.69 Nurria das suas ultimas publica~6es sabre o autor da Galiza, 
Joao Morais Barbosa discutia muito criticamente o lugar de Pais numa hist6ria da filosofia. 
Trazendo, assim, uma nova inflexao ao seu percurso interpretativo, ele submetia os pianos subja
centes ao pensar de Pais (a problematica da unidade, o primado do espfrito, a dialectica reino do 

64 Cf M.B. Amzalak, Os seguros segundo Pedro de Santarhn, jurisconsulto portugues do seculo XVI, Lisboa, 
1917, pp. 29 s. Referimo-nos a obra Tractatus de Assecurationibus et sponsionibus Mercatorum (Veneza, 1552). Vejam
se as duas edi96es seguintes, a quadrilingue (lat., port., ing. e franc.): Tratado muito £itil e quotidiano dos seguros e pro
messas dos mercadores (Lisboa, 1958) e Tractatus De Assecurationibus et sponsionibus [ ... ] Petro Santerna Lusitano 
Iureconsulto Clarissimo autore (Lisboa, 1961). 

65 Tractatus ... , p. 280 
66 Veja-se ibidem, p. 251, a titulo de exemplo. 
67 0. Langholm, Economics in the medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money & Usw}' according to the 

Paris Theological tradition, /200-1350, Leida, 1992, p. 249. 
68 0 ponto bibliografico pode ser visto no nosso «Da Abomina9ao do Monstro. Igreja e Poder em Alvaro Pais», 

Revista da Faculdade de Ciencias S~ciais e Humanas -UNL, 7 (1994), pp. 255-284. 
69 Cf M.A.S. de Carvalho, « 0 'Sedutor' Tomas Escoto», Humanistica e Teologia, 11 (1990), pp. 171-198. 
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que desde logo retira a este tipo de transac~6es qualquer objectivo e portanto todo o seu mais ele
mentar significado econ6mico: «a justi~a comutativa da-se quando o domfnio ou uso de uma coisa 
se troca pelo domfnio ou uso de outra. [ ... ] esta permuta e uma rela~ao de equipara~ao».62 

\ 

Se o livro de Sobrinho e «O mais valioso elemento» para o estudo das ideias econ6micas no 
medievo portugues, esta situa~ao fica a dever-se, em muito, a sua longa e epistemologica
mente bern conseguida reflexao sobre o problema da produtividade na suas facetas comer
cial e industrial, sobre a legitimidade possfvel do comercio cambial-€ que o dinheiro que 
por sua natureza e meio de permuta nao pode ser licitamente e ao mesmo tempo fim e ptin
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58 Johannes Consobrinus Portugalensis, Tractatus perutilimus de iustitia commutativa et arte campsoria seu cam-
biarii ac alearum ludo, Paris, 1483; vd. a edi9ao em zincogravura (p. 29-124), com trad. portuguesa de Raul Machado (pp. 
133-287), em: M.B. Amzalak, Frei Joiio Sobrinho e as Doutrinas Econ6micas da !dade-Media, Lisboa, 1945; P. Calafate, 
s. v., in Logos ... , IV, pp. 1194-1196, para outros tftulos ineditos. 
59A Bolsa e a Vida. Economia e Religiiio na /dade Media, trad., Lisboa, 1987. 

60 Tractatus ... , p. 139. Utilizamos quase sempre a tradu9ao de R. Machado. 
61 Ibidem, pp. 141-142. 
62 Ibidem, pp. 177-178. 
63 Ibidem, pp. 361 s. 
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refererencia que no Colfrio o autor faz a alguns elementos geralmente considerados «heterodoxos» 
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64 Cf M.B. Amzalak, Os seguros segundo Pedro de Santarhn, jurisconsulto portugues do seculo XVI, Lisboa, 
1917, pp. 29 s. Referimo-nos a obra Tractatus de Assecurationibus et sponsionibus Mercatorum (Veneza, 1552). Vejam
se as duas edi96es seguintes, a quadrilingue (lat., port., ing. e franc.): Tratado muito £itil e quotidiano dos seguros e pro
messas dos mercadores (Lisboa, 1958) e Tractatus De Assecurationibus et sponsionibus [ ... ] Petro Santerna Lusitano 
Iureconsulto Clarissimo autore (Lisboa, 1961). 

65 Tractatus ... , p. 280 
66 Veja-se ibidem, p. 251, a titulo de exemplo. 
67 0. Langholm, Economics in the medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money & Usw}' according to the 

Paris Theological tradition, /200-1350, Leida, 1992, p. 249. 
68 0 ponto bibliografico pode ser visto no nosso «Da Abomina9ao do Monstro. Igreja e Poder em Alvaro Pais», 

Revista da Faculdade de Ciencias S~ciais e Humanas -UNL, 7 (1994), pp. 255-284. 
69 Cf M.A.S. de Carvalho, « 0 'Sedutor' Tomas Escoto», Humanistica e Teologia, 11 (1990), pp. 171-198. 
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mundo-reino etemo) ao seu conteudo polftico-moral. Para alem de se debru~ar de novo sabre o pro
blema da pobreza, foram os problemas do «personalismo polftico», das rela~5es entre o principe e 
o Papa, e da plenitudo potestatis (com a possfvel independencia das instancias temporais do poder) 
que mais concitaram a aten~ao deste investigador.7° 

Na mesma linha do ambito de Alvaro Pais, 0 especular polftico-moral, e da tradi~ao portu
guesa sabre a economia esta o De republica gubemanda per regem que Diogo Lopes Rebelo (t 
1498) dedicou ao rei D. Manuel em 1496.71 

Esta bern atestada em Pmtugal a existencia de obras do genero da educa~ao de principes, 
como o Secretum Secretorwn e ~de Regimine Principum de Egfdio Romano, obras cedo tra
duzidas para portugues. No Leal Conselheiro, D. Duarte nao s6 aborda esta esfera etico
polftica especular (cap. 5-52) como chega a reproduzir o Regimento de Prfncipes do 
Romano. Identico motivo e influencia tern o Livro da Virtuosa Bemfeitoria, 72 e Vasco 
Fernandes de Lucena «tornou de latim em lingoagem», para D. Afonso V, a obra de Paulo 
Vergerio (1370- 1444), De ingenuis moribus et liberalibus studiis, como tftulo Instru~ao de 
Prb~cipes. 73 Se o Speculum Regwn de Alvaro Pais fora dedicado a Afonso XI de Cas tela, o 
De Republica gubernanda per Regem de Diogo Lopes Rebelo (tl498) sera dedicado a D. 
Manuel: «Pensando que especie de presente devia oferecer a Vossa Ilustrfssima Senhoria, 
nada me pareceu mais belo e mais util do que definir as institui~oes e artes com que Vossa 
Real Majestade podera mui formosa e felizmente governar o Reino».74 

0 tratado, que revela urn razoavel conhecimento da Etica de Arist6teles, serve-se de urn «outro 
estilo e outro metoda» i. e., «misturando as autoridades da Sagrada Escritura e os seus exemplos» 
com os «diversos livros sabre a republica, como o [do] digno Platao e Arist6teles [ ... ] e varios dou
tores da nossa cristandade» «para que a doutrina fosse mais pesada» no tratamento que da a esse 
tema.75 Para alem , portanto, de se ocupar dos deveres do monarca, o autor dedica a sua maior 
aten~ao a tematicas como as da origem do poder, do tiranicfdio, ou, e entre as que mais originali
dade comportam entre n6s, sobre o estatuto dos judeus e o problema da guerra justa, que entre n6s 
ja havia ocupado Alvaro Pais sem qualquer originalidade porem.76 · 

70 J.M. Barbosa preparava a edic;ao crftica do De Statu para o «Corpus Christianorum. C.M.» em func;ao da qual 
tinhaja publicado dois importantes estudos que afastavam a ideia deN. lung relativas a redacc;ao da obra em fases distin
tas, concluindo, o emdito portugues, que o livro I, a parte algumas correcc;oes e apostilas, conteria desde 1330- 1332 todos 
os artigos que conhecemos pela redac;ao de 1340, sendo no livro II que aparecem o maior numero-de acrescentos e de alte
rac;oes desde logo pel a i~troduc;ao de um Iongo tratado sobre a pobreza; vd. 0 'De Statu et Planctu Ecclesiae '. ~stu do 
Critico, Lisboa, 1982, e Id., «Novos Contributes para a Hist6ria Redaccional do De statu et planctu Ecclesiae, de Alvaro 
Pais», Evphrosyne !8 (1990), pp. 307-318; Id., Alvaro Pais, Lisboa, 1992, p. 14. 

71 0 texto encontra-se traduzido e anotado em portugues, Do Governo da Republica pelo Rei, Lisboa, 1951, 
Reproduc;ao fac-similada da edic;ao de 1496. Introduc;ao e notas de Artur Moreira de Sa. Sobre o capitulo da economia, vd. 
B. Carqueja, Economia Politica I, Porto, 1926, pp. 616-620. 

72 Cf P. Merea, Estudos de Hist6ria do Direito, Coimbra, 1923, p. 185. 
73 Veja-se Livro dos OJfcius de Marco Tullio Ciceram, o Qual Tornou em Linguagem o lfante D. Pedro Duque de 

Coimbra. Ed. J. Pie!, Coimbra, 1948, p. XLVI, para o Pr6logo, que apresenta o Tratado. 
74 Do Governo ... , p. 51 
75 Ibidem, p. 53. 
76 M.P. Merea, «A 'guerra justa' segundo Alvaro Pais», 0 lnstituto, 64 (1917), pp. 351-353; J. Antunes, A 

Cultura ... , pp. 443-446. 
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Cingindo-nos a operatica apologetica lusitana deve assinalar-se a tradu~ao portuguesa do 
Libra de las tres creencias, o Tratado Theologico (BNL, Ilum n.0 47), recentemente estudado par 
J. Antunes, que o confrontou com a maior profundidade do Speculum Hebraeonan de Frei Joao de 
Alcoba~a (sec. XIV). Testemunho do estado (inclusivamente filol6gico posto que ha inumeras 
cita~5es em hebraico) do controversialismo erudito lusitano,77 cabe acrescentar os names de Frei 
Pedro da Cruz (na polemica franciscana claustra! contra OS observantes),78 para alem, e clara, do 
Horologium Fidei de Andre do Prado, que acaba de ser editado,79 e do Livro da Corte Enperial a 
que adiante aludiremos. 

Do undecimo rei portugues, D. Duarte, autor do Leal Conselheiro (1438, doravante LC), dedi
cada e in vulgar expressao de amor conjugal, autor tambem de urn dos primeiros tratados de gineta 
em toda a Europa latina, o Livro da Ensinanr;a da Arte de Bem Cava/gar, e do Livro dos 
Conselhos, 80 para alem de outros documentos qui~a de nula importancia para a filosofia publica
dos nos Monwnenta Henricina, pode, e certo, questionar-se o seu Iugar numa hist6ria da filosofia. 
Foi isso o que se acabou par fazer na «lntrodu~ao» a mais recente edi~ao do Leal Conselheiro. 81 

Nao se pode, evidentemente, cair no excesso (tantas vezes urn vfcio entre certa historiografia 
«nacionalista») de fazer de D. Duarte urn autentico fil6sofo, mas este relativismo nao invalida o 
facto de se reconhecer em certas paginas do Leal Conselheiro urn cunho filosofante, naturalmente 
«nao par maneira escolastica» (L.C. XXVII). Ou como no Pr6logo se le, escrevendo «mais par que 
sinto e vejo na maneira de nosso viver que per studo de livros nem enssino de leterados». Com a 
filosofia moral em particular, posto que este «ABC da lealdade», como o designa D. Duarte logo a 
abrir, dotado de uma dimensao ensafstica (independentemente de se dizer urn «trautado») -muito 
caracterfstica numa cultura filos6fica reduzida como a nossa- visa a explana~ao do que seria, para 
o autor, uma moral eclesial situada. 0 situacionismo ensafsta eduardino pode ser considerado filo
s6fico na tentativa de estabelecer uma liga~ao coerente entre o pensar e o viver, 82 e recentemente 
propos~se a defini~ao de uma filosofia da cultura portuguesa a partir do exame hermeneutico do 

77 J. Antunes, A Cultura ... , pp. 333-380. Vd. tambem Maria de L.S. Ganho, «Une oeuvre de Theologie adversus 
judaeos d'un auteur pmtugais anonyme du milieu du XIVc siecle», Mediae·va!ia. Textos e Estudos, 5-6 (1994), pp. 99-108. 

78 Vd. J.G. Freire, 0 Latim ... , pp. 62-63. 
79 Hurologium Fidei. Di6.logo como Infante D. Henrique. Edic;ao do ms. Vat. lat. 1068, traduc;ao, introduc;ao e 

notas por Aires A. Nascimento, Lisboa, 1994. , . . 
80 Leal Conselheiro o qua/fez Dum £duarte Rey de Portugal e do Algarve e Senhor de Cepta, ed. cntica de J. P1el, 

Lis boa, 1942;Lirru da Ensinanra de Bem Cava/gar Toda a Seta, que fez El-Rey Dom £duarte (ed. crftica por J. M. ~iel), 
Lisboa. 1986 (fac-sfmil da ed. de Lisboa, !944);Livro dos Conselhos de £!-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), ed. diplo
maticapor J.J.A. Dias. Introd. de A.H. de 0. Marques e J.J. A. Dias, Lisboa, 1982. Pode consultar-se, em edic;ao mais 
recente, Obras dos Prfncipes de Avis, introduc;ao e revisao de M. Lopes de Almeida, Porto, 1981. . 

81 D. Duarte. Leal Conselheiro. Actualizac;ao ortografica, introduc;ao e notas de J. Morais Barbosa, L1sboa, 1991, 
pp. 9 e 10. . 

82 A. Botelho, « Introduc;iio», in D. Duarte. Introduc;ao e selecc;ao de textos de A. Botelho, L1sboa, 1991, 10. Cf 
M." C. Pacheco, «Para uma antropologia situada: o 'Leal Conselheiro'», Revista Portuguesa de Filusofia, 47 (1991), p. 
429. (Refira-se, que todo o volume da Revista Purtuguesa de Filosofia, acabado de citar e dedicado a Dam Duarte ( 1391-
1991 ), no 6. o CentenO. rio do seu Nascimento). 
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mundo-reino etemo) ao seu conteudo polftico-moral. Para alem de se debru~ar de novo sabre o pro
blema da pobreza, foram os problemas do «personalismo polftico», das rela~5es entre o principe e 
o Papa, e da plenitudo potestatis (com a possfvel independencia das instancias temporais do poder) 
que mais concitaram a aten~ao deste investigador.7° 

Na mesma linha do ambito de Alvaro Pais, 0 especular polftico-moral, e da tradi~ao portu
guesa sabre a economia esta o De republica gubemanda per regem que Diogo Lopes Rebelo (t 
1498) dedicou ao rei D. Manuel em 1496.71 

Esta bern atestada em Pmtugal a existencia de obras do genero da educa~ao de principes, 
como o Secretum Secretorwn e ~de Regimine Principum de Egfdio Romano, obras cedo tra
duzidas para portugues. No Leal Conselheiro, D. Duarte nao s6 aborda esta esfera etico
polftica especular (cap. 5-52) como chega a reproduzir o Regimento de Prfncipes do 
Romano. Identico motivo e influencia tern o Livro da Virtuosa Bemfeitoria, 72 e Vasco 
Fernandes de Lucena «tornou de latim em lingoagem», para D. Afonso V, a obra de Paulo 
Vergerio (1370- 1444), De ingenuis moribus et liberalibus studiis, como tftulo Instru~ao de 
Prb~cipes. 73 Se o Speculum Regwn de Alvaro Pais fora dedicado a Afonso XI de Cas tela, o 
De Republica gubernanda per Regem de Diogo Lopes Rebelo (tl498) sera dedicado a D. 
Manuel: «Pensando que especie de presente devia oferecer a Vossa Ilustrfssima Senhoria, 
nada me pareceu mais belo e mais util do que definir as institui~oes e artes com que Vossa 
Real Majestade podera mui formosa e felizmente governar o Reino».74 

0 tratado, que revela urn razoavel conhecimento da Etica de Arist6teles, serve-se de urn «outro 
estilo e outro metoda» i. e., «misturando as autoridades da Sagrada Escritura e os seus exemplos» 
com os «diversos livros sabre a republica, como o [do] digno Platao e Arist6teles [ ... ] e varios dou
tores da nossa cristandade» «para que a doutrina fosse mais pesada» no tratamento que da a esse 
tema.75 Para alem , portanto, de se ocupar dos deveres do monarca, o autor dedica a sua maior 
aten~ao a tematicas como as da origem do poder, do tiranicfdio, ou, e entre as que mais originali
dade comportam entre n6s, sobre o estatuto dos judeus e o problema da guerra justa, que entre n6s 
ja havia ocupado Alvaro Pais sem qualquer originalidade porem.76 · 

70 J.M. Barbosa preparava a edic;ao crftica do De Statu para o «Corpus Christianorum. C.M.» em func;ao da qual 
tinhaja publicado dois importantes estudos que afastavam a ideia deN. lung relativas a redacc;ao da obra em fases distin
tas, concluindo, o emdito portugues, que o livro I, a parte algumas correcc;oes e apostilas, conteria desde 1330- 1332 todos 
os artigos que conhecemos pela redac;ao de 1340, sendo no livro II que aparecem o maior numero-de acrescentos e de alte
rac;oes desde logo pel a i~troduc;ao de um Iongo tratado sobre a pobreza; vd. 0 'De Statu et Planctu Ecclesiae '. ~stu do 
Critico, Lisboa, 1982, e Id., «Novos Contributes para a Hist6ria Redaccional do De statu et planctu Ecclesiae, de Alvaro 
Pais», Evphrosyne !8 (1990), pp. 307-318; Id., Alvaro Pais, Lisboa, 1992, p. 14. 

71 0 texto encontra-se traduzido e anotado em portugues, Do Governo da Republica pelo Rei, Lisboa, 1951, 
Reproduc;ao fac-similada da edic;ao de 1496. Introduc;ao e notas de Artur Moreira de Sa. Sobre o capitulo da economia, vd. 
B. Carqueja, Economia Politica I, Porto, 1926, pp. 616-620. 

72 Cf P. Merea, Estudos de Hist6ria do Direito, Coimbra, 1923, p. 185. 
73 Veja-se Livro dos OJfcius de Marco Tullio Ciceram, o Qual Tornou em Linguagem o lfante D. Pedro Duque de 

Coimbra. Ed. J. Pie!, Coimbra, 1948, p. XLVI, para o Pr6logo, que apresenta o Tratado. 
74 Do Governo ... , p. 51 
75 Ibidem, p. 53. 
76 M.P. Merea, «A 'guerra justa' segundo Alvaro Pais», 0 lnstituto, 64 (1917), pp. 351-353; J. Antunes, A 

Cultura ... , pp. 443-446. 
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Cingindo-nos a operatica apologetica lusitana deve assinalar-se a tradu~ao portuguesa do 
Libra de las tres creencias, o Tratado Theologico (BNL, Ilum n.0 47), recentemente estudado par 
J. Antunes, que o confrontou com a maior profundidade do Speculum Hebraeonan de Frei Joao de 
Alcoba~a (sec. XIV). Testemunho do estado (inclusivamente filol6gico posto que ha inumeras 
cita~5es em hebraico) do controversialismo erudito lusitano,77 cabe acrescentar os names de Frei 
Pedro da Cruz (na polemica franciscana claustra! contra OS observantes),78 para alem, e clara, do 
Horologium Fidei de Andre do Prado, que acaba de ser editado,79 e do Livro da Corte Enperial a 
que adiante aludiremos. 

Do undecimo rei portugues, D. Duarte, autor do Leal Conselheiro (1438, doravante LC), dedi
cada e in vulgar expressao de amor conjugal, autor tambem de urn dos primeiros tratados de gineta 
em toda a Europa latina, o Livro da Ensinanr;a da Arte de Bem Cava/gar, e do Livro dos 
Conselhos, 80 para alem de outros documentos qui~a de nula importancia para a filosofia publica
dos nos Monwnenta Henricina, pode, e certo, questionar-se o seu Iugar numa hist6ria da filosofia. 
Foi isso o que se acabou par fazer na «lntrodu~ao» a mais recente edi~ao do Leal Conselheiro. 81 

Nao se pode, evidentemente, cair no excesso (tantas vezes urn vfcio entre certa historiografia 
«nacionalista») de fazer de D. Duarte urn autentico fil6sofo, mas este relativismo nao invalida o 
facto de se reconhecer em certas paginas do Leal Conselheiro urn cunho filosofante, naturalmente 
«nao par maneira escolastica» (L.C. XXVII). Ou como no Pr6logo se le, escrevendo «mais par que 
sinto e vejo na maneira de nosso viver que per studo de livros nem enssino de leterados». Com a 
filosofia moral em particular, posto que este «ABC da lealdade», como o designa D. Duarte logo a 
abrir, dotado de uma dimensao ensafstica (independentemente de se dizer urn «trautado») -muito 
caracterfstica numa cultura filos6fica reduzida como a nossa- visa a explana~ao do que seria, para 
o autor, uma moral eclesial situada. 0 situacionismo ensafsta eduardino pode ser considerado filo
s6fico na tentativa de estabelecer uma liga~ao coerente entre o pensar e o viver, 82 e recentemente 
propos~se a defini~ao de uma filosofia da cultura portuguesa a partir do exame hermeneutico do 

77 J. Antunes, A Cultura ... , pp. 333-380. Vd. tambem Maria de L.S. Ganho, «Une oeuvre de Theologie adversus 
judaeos d'un auteur pmtugais anonyme du milieu du XIVc siecle», Mediae·va!ia. Textos e Estudos, 5-6 (1994), pp. 99-108. 

78 Vd. J.G. Freire, 0 Latim ... , pp. 62-63. 
79 Hurologium Fidei. Di6.logo como Infante D. Henrique. Edic;ao do ms. Vat. lat. 1068, traduc;ao, introduc;ao e 

notas por Aires A. Nascimento, Lisboa, 1994. , . . 
80 Leal Conselheiro o qua/fez Dum £duarte Rey de Portugal e do Algarve e Senhor de Cepta, ed. cntica de J. P1el, 

Lis boa, 1942;Lirru da Ensinanra de Bem Cava/gar Toda a Seta, que fez El-Rey Dom £duarte (ed. crftica por J. M. ~iel), 
Lisboa. 1986 (fac-sfmil da ed. de Lisboa, !944);Livro dos Conselhos de £!-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), ed. diplo
maticapor J.J.A. Dias. Introd. de A.H. de 0. Marques e J.J. A. Dias, Lisboa, 1982. Pode consultar-se, em edic;ao mais 
recente, Obras dos Prfncipes de Avis, introduc;ao e revisao de M. Lopes de Almeida, Porto, 1981. . 

81 D. Duarte. Leal Conselheiro. Actualizac;ao ortografica, introduc;ao e notas de J. Morais Barbosa, L1sboa, 1991, 
pp. 9 e 10. . 

82 A. Botelho, « Introduc;iio», in D. Duarte. Introduc;ao e selecc;ao de textos de A. Botelho, L1sboa, 1991, 10. Cf 
M." C. Pacheco, «Para uma antropologia situada: o 'Leal Conselheiro'», Revista Portuguesa de Filusofia, 47 (1991), p. 
429. (Refira-se, que todo o volume da Revista Purtuguesa de Filosofia, acabado de citar e dedicado a Dam Duarte ( 1391-
1991 ), no 6. o CentenO. rio do seu Nascimento). 
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LC. 83 Particular relevo tambem assumem as reflex6es, elementares, sobre teoria do conhecimento, 
o exame da alma, ou a teoria das virtudes, cujo modelo universal originalmente nos prop6e. Por 
isso, Afonso Botelho, que desde 1950 pelo menos tern dedicado aten9ao a D. Duarte, na recente e 
bem-vinda colec9ao «Pensamento Portugues», avan9a em direc9ao oposta a de J.M. Barbosa pela 
evoca9ao da qual come9amos. Descortinando urn ternario de unidade textual no pensamento do rei: 
a unidade de princfpios (lealdade, optimismo cristao, liberdade, crescimento do ser, doutrina do 
habito, e as «boas sequen9as», i.e., a virtude adquirida) a unidade tematica (etica) e textual da obra, 
Botelho -e o ja citado J. Gama, embora distintamente- sao excelentes testemunhos de como e 
possfvel pensar hoje na senda de D. Duarte.84 

0 rei -isto e bern patente- e senhor de nao minguadas leituras. Nos seus tratados cita ou 
inclui mesmo capftulos de Aristoteles (Eticas, T6picos, Ret6rica),85 de Seneca (LC 45), de 
Joao Cassiano (Collationes Patrum, De Institutis Coenobiorum), de Cicero (De Amicitia, 
De Oficiis), de Sao Tomas (Su. Theol.), do pseudo-Tomas (De periculo familiaritatis domi
narum vel mulierem), de Egfdio Romano (De Regimine Principum, talvez traduzido por D. 
Pedro), de Joiio Gower (Confessio Amantis), de Santo Agostinho (c. 64), de Catao, S. 
Gregorio (Livro Pastoral, 36, 88- 90), o LhTo de Martim Pires (26 e 67), o Livro das 

83 Cf J. Gama, A Filosofia da Cultura Portuguesa no 'Leal Conselheiro' de D. Duarte, Lisboa, 1995, p. 266, que 
resume: «[ ... ] fica a certeza do Iugar iniguallivel do Leal Conselheiro nas origens e rafzes da cultura portuguesa, e nele 
pareceu-me encontrar urn projecto ou ideia de portugalidade que conserva ainda hoje a sua actualidade e vitalidade, pela 
radicalidadefilos6fica que o inspira e lhe tece a coerencia intema». Os sublinhados sao do autor. fd., «Aml.Iise das Paixoes 
no Leal Conselheiro. A sensibilidade eo modo de ser portugues», Revista Portuguesa de Filosofia, 47 (1991), pp. 387-
405. 

84 Cf A. Botelho, «Actualidade de Dom Duarte», Revista Portuguesa de Filosofia, 47 (1991), pp. 443-454. Isto 
nao quer dizer, evidentemente, que o seu esfon;:o de «Compresen~a» colha na hipervaloriza~ao dos filosofemas eduardi
nos. Apesar de questionavel, esse esfor~o interpretative tern talvez a virtud~ de revelar nao tanto o sucesso de uma vonta
de sistematizadora quanta a sua exclusiva apetencia, o que se manifesta no acerto da enumera~ao dos referidos seis prin
cfpios mentais do monarca. 

85 A prime ira manifesta~ao do legado aristotelico em Portugal e, natural mente, de canl.cter 16gico ( «dialectica») e 
insere-se no quadro do ensino episcopal, no triuium. Com a cria~ao da Universidade, esta dimensao de pensamento de 
Arist6teles prossegue, e pelo menos a partir de 1431, acrescenta-se-lhe a etica talvez professada conjuntamente com a file
sofia natural; a partir deste perfodo porem, a presen~a de Arist6teles ja nao se confina aos cfrculos academicos, o que ex pli
ca a sua importancia real nos infantes da fnclita Gera~ao. Sobre este assunto, vd. o ponto por F. da G. Caeiro, 
«Aristotelismo em Portugal», in Logos ... I, pp. 433-438, que a cols. 437-438 conclui «pela continuidade de um influxo 
aristotelico, em bora de valor e intensidade diferentes ao Iongo dos seculos, manifestado quer no n1agisterio filos6fico, quer 
em produ~oes literarias de diversa indole -desde as do Condestavel D. Pedro, ou desde as Cr6nicas de Femao Lopes e de 
Gomes Eari.es de Zurara, ate textos de espiritualidade e de ascetica, como o Horta do Esposo-, e que traduzem as tres prin
cipais correntes do aristotelismo medieval entre n6s: a) a fei~ao 16gica e didactica, incentivando o metodo escolastico, de 
que Pedro Hispano sera a figura paradign1atica; b) a Filosofia natural, exprimendo e desenvolvendo em diferentes senti
dos urn empenho que se conjuga nao s6 com a antropologia, a psicologia, a medicina, a biologia, como com a metaffsica; 
ainda aqui Pedro Hispano oferece urn exemplo significative, mas outros mais se poderiam apontar, como Fr. Gomes de 
Lisboa [ ... ];c) as vertentes etico-polftica, ilustradas por extenso rol de pensadores e documentada por Iarga serie de obras 
significativas, alheias muitas vezes a qualquer finalidade magistral, desde Santo Antonio de Lisboa e Fr. Alvaro Pais, ate 
aos infantes D. Duarte e D. Pedro». A seguirmos J.G. Freire (0 Latim ... , pp. 60-61) acrescentarfamos a enumera~ao os 
nomes de Afonso de Albuquerque (1498), autor de urn Comentarii in Paru.a Naturalia Aristotelis; de Frei Diogo de · 
Portugal, Quaestiones super Ethicam e Quaestiones mora/is philosophiae (sec. XV); de Frei Agostinho Belo (sec. XIV), 
Volumina quatuor diuersorum argumentorum; e de Frei Estevao de Lis boa (sec. XIV), Compendiosa resumptio [ ... ]De 
Paupertate Euangelica. 
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Confissoes de Martim Perez (26), os de D. Joao I (Livro das f!oras de Sta ":far!a, Sabnos 
para os Finados, eo Livro da Montaria), do Infante D. Pedro (Vmuosa Benfettona, e Horas 
da Confisstio), de Afonso X (27), de Bernardo Silvestre (Tratado do Refimen~o da Casa): o 
pseudo-aristotelico Livro de Secretes Secretorwn (28). Conhecia os Reym3mstas (36); c1ta 
a Arbre des Batailles de Honre Bonet (36); o jurisconsulto de Bolonha, Joao Legnano (43); 
0 Pomar das Virtudes de frei Andre de Pace (50); de Vegecio, o Livro da Cavalaria (51), 
conhecido talvez so a partir do Polycraticus de Joao de Salisburia (51);86 A Consola~tio de 
Boecio (51); o mestre em Artes e lente de Leis no Estudo de Lisboa, Diog~ Afonso 
Mangancha (59); o Lombardo (61, 63, 64); Santo Ambrosio (63); Isidoro de Sev1lha (6~); 
Hugo de Sao Vitor (64); o Livro do Pastor de Sao Joao Clfmaco (64); Algazel (64); a VIta 
Jesu Christi ex quatuor Evangeliis de Ludolfo da Saxonia (86); a Vita Christi de Sao 
Bernardo (87); ou o franciscano Gil Lobo (81). 

Em todo o eclectico elenco acabado de referir sem preocupa96es de exaustao, uma referencia 
particular se poderia fazer aos «Reymonistas», pois ja em 1431, urn certo mestre Adriao ensin~va, 
porventura em escola privada, a arte luliana. Os «reymonistas» a que o ~onarc~ alu~e p~denam 
ser eventualmente, os discfpulos daquele mestre, criticados pela sua excessiVa rac10nahza9ao, ape
sar' de no Leal Conselheiro a moralluliana ser largamente aceita (65, 66, 81). E costume discrimi
nar-se a influencia de Llull em Portugal em tres tendencias (polemico-racionalista, l6gico-enciclo
pedista e mfstica,87) sendo que, sobretudo a partir de Jaime Cortesao,88 se quis verna ultima das 
tres urn importante contributo para a origem da Expansao.89 Por sua vez, J. M. da Cruz Pontes, que 
retomou o tema do lulismo lusitano,90 dando assim continuidade a uma antiga investiga9ao sobre o 
Livro da Corte Enperial91 enunciava a influencia do Maiorquino nos seguintes pontos: Pedro 
Hispano, enquanto Papa, aprova a cria9ao do mosteiro-escola de Miramar; obras lulianas, entre as 
quais o Compendium, artis demonstrativae, que guardamos na Biblioteca Nacional de Lisboa (c6di-

86 Livro da Ensinan~a ... , p. 119 
87 F. da G. Caeiro. «Lulismo em Portugal», in Logos ... , III, pp. 527- 531. 
88 0 Sentido da Cultura em Portugal no seculo XIV, Lisboa, 1956; cf tambem, A.J. Saraiva, A Cultura ... , II, pp. 

403 e 406A07. . . 
89 F. da G. Caeiro, «A Cultura Portuguesa no ultimo quartel do seculo XIV», in Aljubarrota, 1385-1985, L1sboa, 

1985, p. 378. 0 autor Iembra a pujan~a da ordem franciscana e a sua influencia na corte de D. Joao.I, qu~ preparou a con
quista de Ceuta (Fr. Joao Xira, confessor do rei, bern como Af~nso ~e Alpra~, mestre de Teol?gia, lei tor no est~do de 
Bolonha e au tor de uma Arte de prega~ao; a! em de Afonso de Gmmaraes, Martim Vasques, Tome de Portugal, Rodngo de 
Sintra, «do qual Fernao Lopes sumariou o sermao por aquele pregado, em ac~ao de gra~as p~Io Ievant~~ento do cerco 
posto a cidade pelo rei de Castela em 1384» (ibidem, pp. 378-379); cf J.M. da C. Pontes, Raunundo L~ho ... , pp~ 70-74, 
onde se Ie que «muito provavelmente Gil Vicente tomou contacto como seu pensamento [de Lui~ atrav~s .da ve~s~o delas 
[as obras de Lull] incorporada no Livro da Corte Enperial, deste recebendo parte.da sua forma~ao teo~og1ca» (ibidem, p. 
74); cf tambem, F. da G. Caeiro, «Dom Duarte a luz da Cultura Portuguesa», Revtsta Portuguesa de Filosofia, 42 (1991), 

pp. 416-421. ' . . . 
90 Raimundo Lulo ... , pp. 51-76; cf tambem Id., «Miramar en sus relac10nes com Portugal y el luhsmo medieval 

portugues», £studios Lulianos, 64-66 (1978), pp. 261-277. . . • 
91 Cf J.M. da C. Pontes, Estudo para wna edi~ao critica do Livro da Corte E~tpenal, Com~ bra, 1957, e M. C.t:J. 

Pacheco. s. v .. in Dicionario da Literatura Galelga e Portuguesa, Lisboa, 1993; A. S1darus, «Le Ltvro da Corte,Enpen~l 
entre I'apologetique Iullienne et !'expansion catalane au XIVc siecle»,. in H. Santi~go-Oter~ ~ed.), Dialogo filosofico-relt
gioso entre Cristianismo, Judaismo e Islamismo durante Ia Edad Medw en Ia Pemnsula lbenca, Turnhout, 1994, pp. 131-
172. 
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LC. 83 Particular relevo tambem assumem as reflex6es, elementares, sobre teoria do conhecimento, 
o exame da alma, ou a teoria das virtudes, cujo modelo universal originalmente nos prop6e. Por 
isso, Afonso Botelho, que desde 1950 pelo menos tern dedicado aten9ao a D. Duarte, na recente e 
bem-vinda colec9ao «Pensamento Portugues», avan9a em direc9ao oposta a de J.M. Barbosa pela 
evoca9ao da qual come9amos. Descortinando urn ternario de unidade textual no pensamento do rei: 
a unidade de princfpios (lealdade, optimismo cristao, liberdade, crescimento do ser, doutrina do 
habito, e as «boas sequen9as», i.e., a virtude adquirida) a unidade tematica (etica) e textual da obra, 
Botelho -e o ja citado J. Gama, embora distintamente- sao excelentes testemunhos de como e 
possfvel pensar hoje na senda de D. Duarte.84 

0 rei -isto e bern patente- e senhor de nao minguadas leituras. Nos seus tratados cita ou 
inclui mesmo capftulos de Aristoteles (Eticas, T6picos, Ret6rica),85 de Seneca (LC 45), de 
Joao Cassiano (Collationes Patrum, De Institutis Coenobiorum), de Cicero (De Amicitia, 
De Oficiis), de Sao Tomas (Su. Theol.), do pseudo-Tomas (De periculo familiaritatis domi
narum vel mulierem), de Egfdio Romano (De Regimine Principum, talvez traduzido por D. 
Pedro), de Joiio Gower (Confessio Amantis), de Santo Agostinho (c. 64), de Catao, S. 
Gregorio (Livro Pastoral, 36, 88- 90), o LhTo de Martim Pires (26 e 67), o Livro das 

83 Cf J. Gama, A Filosofia da Cultura Portuguesa no 'Leal Conselheiro' de D. Duarte, Lisboa, 1995, p. 266, que 
resume: «[ ... ] fica a certeza do Iugar iniguallivel do Leal Conselheiro nas origens e rafzes da cultura portuguesa, e nele 
pareceu-me encontrar urn projecto ou ideia de portugalidade que conserva ainda hoje a sua actualidade e vitalidade, pela 
radicalidadefilos6fica que o inspira e lhe tece a coerencia intema». Os sublinhados sao do autor. fd., «Aml.Iise das Paixoes 
no Leal Conselheiro. A sensibilidade eo modo de ser portugues», Revista Portuguesa de Filosofia, 47 (1991), pp. 387-
405. 

84 Cf A. Botelho, «Actualidade de Dom Duarte», Revista Portuguesa de Filosofia, 47 (1991), pp. 443-454. Isto 
nao quer dizer, evidentemente, que o seu esfon;:o de «Compresen~a» colha na hipervaloriza~ao dos filosofemas eduardi
nos. Apesar de questionavel, esse esfor~o interpretative tern talvez a virtud~ de revelar nao tanto o sucesso de uma vonta
de sistematizadora quanta a sua exclusiva apetencia, o que se manifesta no acerto da enumera~ao dos referidos seis prin
cfpios mentais do monarca. 

85 A prime ira manifesta~ao do legado aristotelico em Portugal e, natural mente, de canl.cter 16gico ( «dialectica») e 
insere-se no quadro do ensino episcopal, no triuium. Com a cria~ao da Universidade, esta dimensao de pensamento de 
Arist6teles prossegue, e pelo menos a partir de 1431, acrescenta-se-lhe a etica talvez professada conjuntamente com a file
sofia natural; a partir deste perfodo porem, a presen~a de Arist6teles ja nao se confina aos cfrculos academicos, o que ex pli
ca a sua importancia real nos infantes da fnclita Gera~ao. Sobre este assunto, vd. o ponto por F. da G. Caeiro, 
«Aristotelismo em Portugal», in Logos ... I, pp. 433-438, que a cols. 437-438 conclui «pela continuidade de um influxo 
aristotelico, em bora de valor e intensidade diferentes ao Iongo dos seculos, manifestado quer no n1agisterio filos6fico, quer 
em produ~oes literarias de diversa indole -desde as do Condestavel D. Pedro, ou desde as Cr6nicas de Femao Lopes e de 
Gomes Eari.es de Zurara, ate textos de espiritualidade e de ascetica, como o Horta do Esposo-, e que traduzem as tres prin
cipais correntes do aristotelismo medieval entre n6s: a) a fei~ao 16gica e didactica, incentivando o metodo escolastico, de 
que Pedro Hispano sera a figura paradign1atica; b) a Filosofia natural, exprimendo e desenvolvendo em diferentes senti
dos urn empenho que se conjuga nao s6 com a antropologia, a psicologia, a medicina, a biologia, como com a metaffsica; 
ainda aqui Pedro Hispano oferece urn exemplo significative, mas outros mais se poderiam apontar, como Fr. Gomes de 
Lisboa [ ... ];c) as vertentes etico-polftica, ilustradas por extenso rol de pensadores e documentada por Iarga serie de obras 
significativas, alheias muitas vezes a qualquer finalidade magistral, desde Santo Antonio de Lisboa e Fr. Alvaro Pais, ate 
aos infantes D. Duarte e D. Pedro». A seguirmos J.G. Freire (0 Latim ... , pp. 60-61) acrescentarfamos a enumera~ao os 
nomes de Afonso de Albuquerque (1498), autor de urn Comentarii in Paru.a Naturalia Aristotelis; de Frei Diogo de · 
Portugal, Quaestiones super Ethicam e Quaestiones mora/is philosophiae (sec. XV); de Frei Agostinho Belo (sec. XIV), 
Volumina quatuor diuersorum argumentorum; e de Frei Estevao de Lis boa (sec. XIV), Compendiosa resumptio [ ... ]De 
Paupertate Euangelica. 
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Confissoes de Martim Perez (26), os de D. Joao I (Livro das f!oras de Sta ":far!a, Sabnos 
para os Finados, eo Livro da Montaria), do Infante D. Pedro (Vmuosa Benfettona, e Horas 
da Confisstio), de Afonso X (27), de Bernardo Silvestre (Tratado do Refimen~o da Casa): o 
pseudo-aristotelico Livro de Secretes Secretorwn (28). Conhecia os Reym3mstas (36); c1ta 
a Arbre des Batailles de Honre Bonet (36); o jurisconsulto de Bolonha, Joao Legnano (43); 
0 Pomar das Virtudes de frei Andre de Pace (50); de Vegecio, o Livro da Cavalaria (51), 
conhecido talvez so a partir do Polycraticus de Joao de Salisburia (51);86 A Consola~tio de 
Boecio (51); o mestre em Artes e lente de Leis no Estudo de Lisboa, Diog~ Afonso 
Mangancha (59); o Lombardo (61, 63, 64); Santo Ambrosio (63); Isidoro de Sev1lha (6~); 
Hugo de Sao Vitor (64); o Livro do Pastor de Sao Joao Clfmaco (64); Algazel (64); a VIta 
Jesu Christi ex quatuor Evangeliis de Ludolfo da Saxonia (86); a Vita Christi de Sao 
Bernardo (87); ou o franciscano Gil Lobo (81). 

Em todo o eclectico elenco acabado de referir sem preocupa96es de exaustao, uma referencia 
particular se poderia fazer aos «Reymonistas», pois ja em 1431, urn certo mestre Adriao ensin~va, 
porventura em escola privada, a arte luliana. Os «reymonistas» a que o ~onarc~ alu~e p~denam 
ser eventualmente, os discfpulos daquele mestre, criticados pela sua excessiVa rac10nahza9ao, ape
sar' de no Leal Conselheiro a moralluliana ser largamente aceita (65, 66, 81). E costume discrimi
nar-se a influencia de Llull em Portugal em tres tendencias (polemico-racionalista, l6gico-enciclo
pedista e mfstica,87) sendo que, sobretudo a partir de Jaime Cortesao,88 se quis verna ultima das 
tres urn importante contributo para a origem da Expansao.89 Por sua vez, J. M. da Cruz Pontes, que 
retomou o tema do lulismo lusitano,90 dando assim continuidade a uma antiga investiga9ao sobre o 
Livro da Corte Enperial91 enunciava a influencia do Maiorquino nos seguintes pontos: Pedro 
Hispano, enquanto Papa, aprova a cria9ao do mosteiro-escola de Miramar; obras lulianas, entre as 
quais o Compendium, artis demonstrativae, que guardamos na Biblioteca Nacional de Lisboa (c6di-

86 Livro da Ensinan~a ... , p. 119 
87 F. da G. Caeiro. «Lulismo em Portugal», in Logos ... , III, pp. 527- 531. 
88 0 Sentido da Cultura em Portugal no seculo XIV, Lisboa, 1956; cf tambem, A.J. Saraiva, A Cultura ... , II, pp. 

403 e 406A07. . . 
89 F. da G. Caeiro, «A Cultura Portuguesa no ultimo quartel do seculo XIV», in Aljubarrota, 1385-1985, L1sboa, 

1985, p. 378. 0 autor Iembra a pujan~a da ordem franciscana e a sua influencia na corte de D. Joao.I, qu~ preparou a con
quista de Ceuta (Fr. Joao Xira, confessor do rei, bern como Af~nso ~e Alpra~, mestre de Teol?gia, lei tor no est~do de 
Bolonha e au tor de uma Arte de prega~ao; a! em de Afonso de Gmmaraes, Martim Vasques, Tome de Portugal, Rodngo de 
Sintra, «do qual Fernao Lopes sumariou o sermao por aquele pregado, em ac~ao de gra~as p~Io Ievant~~ento do cerco 
posto a cidade pelo rei de Castela em 1384» (ibidem, pp. 378-379); cf J.M. da C. Pontes, Raunundo L~ho ... , pp~ 70-74, 
onde se Ie que «muito provavelmente Gil Vicente tomou contacto como seu pensamento [de Lui~ atrav~s .da ve~s~o delas 
[as obras de Lull] incorporada no Livro da Corte Enperial, deste recebendo parte.da sua forma~ao teo~og1ca» (ibidem, p. 
74); cf tambem, F. da G. Caeiro, «Dom Duarte a luz da Cultura Portuguesa», Revtsta Portuguesa de Filosofia, 42 (1991), 

pp. 416-421. ' . . . 
90 Raimundo Lulo ... , pp. 51-76; cf tambem Id., «Miramar en sus relac10nes com Portugal y el luhsmo medieval 

portugues», £studios Lulianos, 64-66 (1978), pp. 261-277. . . • 
91 Cf J.M. da C. Pontes, Estudo para wna edi~ao critica do Livro da Corte E~tpenal, Com~ bra, 1957, e M. C.t:J. 

Pacheco. s. v .. in Dicionario da Literatura Galelga e Portuguesa, Lisboa, 1993; A. S1darus, «Le Ltvro da Corte,Enpen~l 
entre I'apologetique Iullienne et !'expansion catalane au XIVc siecle»,. in H. Santi~go-Oter~ ~ed.), Dialogo filosofico-relt
gioso entre Cristianismo, Judaismo e Islamismo durante Ia Edad Medw en Ia Pemnsula lbenca, Turnhout, 1994, pp. 131-
172. 
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ce alcobacense) e na Biblioteca Municipal do Porto ( c6dice cruzio ), podiam ter efectivamente ser
vido de base ao ensino de refrido Adriao; duas obras em vermkulo (a Corte Enperial eo Boosco 
Deleitoso) conhecem a obra de Lull; o Leal Conselheiro parece ser a obra portuguesa que «ex pri
me a maior influencia luliana e, ao mesmo tempo, realizou a mais larga irradia~ao do lulismo em 
Portugal». 92 

Parece-nos em todo o caso que de urn ponto de vista filos6fico a imporHincia da obra eduar
dina tern primeiramente aver como facto deter sido escrito em portugues, gesto que merece ser 
contextualizado na actividade cultural mais vasta da epoca e da casa de A viz. 0 monarca informa
nos ter feito «tralladar [ ... ] alg-uus certos capitollos doutros livros, por me parecer que faziam 
declara~om e ajuda no que screvia. E no compe~o delles sse demostra donde cadah-uu he tira
do[ ... ]». (LC Pr6logo). Impressiona-nos o esfor~o denotado na transcri~ao e na tradu~ao (alias natu
ral do ponto de vista da situa~ao hist6rica e nacional tal como a livraria monastica de Alcoba~a e o 
fundo da biblioteca real no-la deixam perceber. 93) Pode ver-se aqui, de facto, uma actividade prin
cipal, havendo o Rei, inclusivamente, fixado as normas para uma boa tradu~ao.94 Paralelamente a 
tradu~ao impunham-se os escritos originais em portugues. Se descontarmos o Livro da Montaria 
de D. Joao I (no dizer de J. de Carvalho, «urn verdadeiro tratado cientffico, relacionando toda a 
especie de conhecimentos zool6gicos, metereol6gicos, astron6micos e ate psicol6gicos» convoca
dos para o esclarecimento da ca~a do porco-montes95) e o Livro da Corte Enperial, as duas obras 
principais de D. Duarte representam a «entrada da reflexao te6rica em textos literarios de lfngua 
portuguesa». 96 

De facto, juntamente com a Livro da Virtuosa Benfeitoria de seu irmao D. Pedro, estamos 
perante uma tentativa de encontrar os «modos expressivos necessarios para a tradu~ao de 
conceitos abstractos, mormente nos domfnios da filosofia moral e polftica, vertendo, pela 
primeira vez, do grego e do latim, os vocabulos, ou criando-os a partir dos seus etimos, que 
uma exposi~ao de nfvel te6rico exigia».97 Jose A. Saraiva assinalou muito bern «O esfor~o 
constante do ajustamento das palavras ao conteud6, ou do. significante ao significado, em 
tentativas mais ou menos bern sucedidas, para as quais o autor nao tinha modelos nem pre-

92 J.M. da C. Pontes, Raimundo Lulio ... , p. 61. 
93 Cf, para o caso particular da corte de A viz, S.T. de Pinho, «0 Infante D. Pedro e a ;escola' de Tradutores da Corte 

de Aviz», Biblos, 69 (1993), pp. 129-153. · 
94 Livro dos Conselhos ... , pp. 151-152; A.A. do Nascimento, «As livrarias dos Prfncipes de AviZ>>, Biblos, 69 

(1993), pp. 265-287, 280 em particular; cf tambem, I. Castro, «A E1abora~1io da lfngua portuguesa, no tempo do Infante 
D. Pedro», Biblos, 69 (1993), p. 105. 

95 Obra Completa II, pp. 304-305. J. de Carvalho escreve ainda (ibfdem): «Eo Livro da Montaria a primeira obra 
escrita em pmtugues que acusa a mentalidade observadora dos factos, e se e ce1to que as cita~oes livrescas conservam 
ainda o sabor medieval e o encadeamento das questoes recorda a tecnica literaria escolastica, aquela mentalidade realista 
e ja indfcio da revolu~ao profunda que em breve se ia operar no campo dos ideais e dos metodos cientfficos»; cf M. 
Martins, «Experiencia e Conhecimento no Livro da Montaria», Revista Portuguesa de Filoso.fia, 13 (1957), pp. 52- 62. 

96 F. da G. Caeiro, Dom Duarte ... , p. 407. 
97 lbfdem, p. 408.0u, como Maria Candida Pacheco escrevia (Para uma antropologia ... , p. 426), «a redac~ao em 

portugues, num esfor~o arduo de ajustamento da Ifngua a fommla~ao de conceitos abstractos e de adapta~ao a defini~ao 
de rela~oes 16gicas e discursivas, corresponde, inequivocamente as novas exigencias de modela~ao de uma sociedade em 
muta~ao que toma consciencia de si propria e busca paradigmas te6ricos e praticos, para os mmos que se iniciam». ' 
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cedentes [ ... ] 0 pressuposto do autor e que cada ideia deve ter uma palavra para a exprimir 
o mais exactamente possfvel».98 Nao obstante esta observa~ao nao colher totalmente a urn 
nfvel filos6fico, pois o Leal Conselheiro nao consegue escapar a uma indesejavel flutua~ao 
e consequente ambiguidade terminol6gico e conceptual e falta-lhe rigor l6gico -mas ainda 
esta por fazer urn trabalho aturado e sistematico neste sector- depois deL. Wittgenstein 
(que nos ensinou o modo como oreal e determinado pela lfngua) ou de von Humboldt, e 
mais proptiamente de Benjamim Lee Wharf, mostrando como a metaffsica pode ser ima
nente a linguagem, nao podemos deixar de ser devidamente sensfvel a este ponto. Ve-se 
facilmente que D. Duarte molda a sua sintaxe pela constru~ao latina escrevendo embora 
numa lfngua que ao classicismo do latim, «em cujas regras l6gicas vazava o pensamento», 
acrescentava a espontaneidade da linguagem.99 Saber porem se essa forma, «rebuscada», de 
escrever servia «mais o pensar do que o sensibilizar, mais o fil6sofo do que o literato», 100 e 
coisa que poderia ( e deveria) ser questionada, nao s6 pelo exame interno do rigor concep
tual como pela compara~ao com as escritas coevas de ambito mais alheio ao da filosofia. 
Nesta ultimo caso, poder-se-ia aquilatar do peso eventual do «pensar» sabre o «sensibili
zar>>. Pando embora, nos, em causa, essa predominancia na sua quota-parte filos6fica estri
ta nao gostarfamos, em todo o caso, de a ver cindida, no que setia uma violencia feita ao 
texto, que D. Duarte nao justificaria. 

«Pelas cita~oes, pela tecnica literaria e pela arquitectura escolastica de algumas questoes, a 
Virtuosa Benfeitoria e uma obra tipicamente medieva; e se passarmos do aspecto extemo para a 
analise intema, isto e, para a regiao das ideias, encontramos com tanta ou mais nitidez o mesmo 
vinco da meia idade». 101 0 Livro da Virtuosa Bemfeitoria coloca-nos, desde logo, perante o pro
blema, literario, do seu autor. 102 A obra nao pertence exclusivamente ao Infante D. Pedro, embora 
sejam da sua responsabilidade a ideia de a conceber e uma primeira redac~ao, mas no seu concur
so ela recebeu a erudi~ao e o metoda expositivo de Frei Joao Verba, confessor do Infante. 103 

Efectivamente, ainda mais do que na obra do seu irmao D. Duarte, aqui, impressiona a quantidade 
da erudi~ao manifestada. E, sem duvida nenhuma, impossfvel menosprezar a contribui~ao e a ac~ao 
cultural da fnclita Gera~ao, mas tal como sucedia com o Leal Conselheiro, importa atentar que a 
colec~ao de autoridades nao tern nestes autores o fito primordial de condicionar o pensamento ou 
leva-lo a investiga~ao sistematica, mas o de apoio doxografico, ou de doutrina~ao moral. Nao e s6 
por mero acaso, mas e sobretudo por afinidade, que a Seneca e ao seu Dos Beneficios, o Infante foi 
primitivamente buscar o tftulo e a problematica. Esta relativa deficiencia filos6fica nao impede 

98 A Cultura em Portugal. Teoria e Hist6ria, I: lntrodufiio Cera! a Cultura Portuguesa, Lisboa, 1982, p. 157, cit. 
por F. da G. Caeiro, Dom Duarte ... , p. 408, que cita bibliografia adicional. 

99 A. Botelho, D. Duarte ... , p. 19 
100/bfdem. 

101 J. Carvalho, Obra Completa ... II, p. 294. Refira-se, desde ja, a publica~ao recente das Aetas do Congresso 
Comemorativo do 6.a Centenario do b~fante D. Pedro, Coimbra, 1993 (n.0 69 de Biblos, doravante assim citadas). 

102 Cf M• H. daR. Pereira, «Helenismos no ;Livro da Virtuosa Benfeitoria'», Biblos, 57 (1981), pp. 313-358. 
Servimo-nos aqui da edi~ao seguinte: 0 Li~To da Virtuosa Ben~feitoria do bifante Dom Pedro, ed. por Joaquim Costa, 
Porto, 1940. Edi~ao mais recente, e a que se encontra no ja citado Obras dos Principes de Avis, Porto, 1981, pp. 525-763. 
A edi~ao crftica da Virtuosa Benifeitoria esta pronta, aguardando publica~ao. 

103 A.J. Dinis. «Ainda sobre a identidade de Frei Joao Verba», Itinerarium, 2 (1956), pp. 424- 95; A.A. do 
Nascimento, As Livrarias ... , p. 265. 
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vido de base ao ensino de refrido Adriao; duas obras em vermkulo (a Corte Enperial eo Boosco 
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Parece-nos em todo o caso que de urn ponto de vista filos6fico a imporHincia da obra eduar
dina tern primeiramente aver como facto deter sido escrito em portugues, gesto que merece ser 
contextualizado na actividade cultural mais vasta da epoca e da casa de A viz. 0 monarca informa
nos ter feito «tralladar [ ... ] alg-uus certos capitollos doutros livros, por me parecer que faziam 
declara~om e ajuda no que screvia. E no compe~o delles sse demostra donde cadah-uu he tira
do[ ... ]». (LC Pr6logo). Impressiona-nos o esfor~o denotado na transcri~ao e na tradu~ao (alias natu
ral do ponto de vista da situa~ao hist6rica e nacional tal como a livraria monastica de Alcoba~a e o 
fundo da biblioteca real no-la deixam perceber. 93) Pode ver-se aqui, de facto, uma actividade prin
cipal, havendo o Rei, inclusivamente, fixado as normas para uma boa tradu~ao.94 Paralelamente a 
tradu~ao impunham-se os escritos originais em portugues. Se descontarmos o Livro da Montaria 
de D. Joao I (no dizer de J. de Carvalho, «urn verdadeiro tratado cientffico, relacionando toda a 
especie de conhecimentos zool6gicos, metereol6gicos, astron6micos e ate psicol6gicos» convoca
dos para o esclarecimento da ca~a do porco-montes95) e o Livro da Corte Enperial, as duas obras 
principais de D. Duarte representam a «entrada da reflexao te6rica em textos literarios de lfngua 
portuguesa». 96 

De facto, juntamente com a Livro da Virtuosa Benfeitoria de seu irmao D. Pedro, estamos 
perante uma tentativa de encontrar os «modos expressivos necessarios para a tradu~ao de 
conceitos abstractos, mormente nos domfnios da filosofia moral e polftica, vertendo, pela 
primeira vez, do grego e do latim, os vocabulos, ou criando-os a partir dos seus etimos, que 
uma exposi~ao de nfvel te6rico exigia».97 Jose A. Saraiva assinalou muito bern «O esfor~o 
constante do ajustamento das palavras ao conteud6, ou do. significante ao significado, em 
tentativas mais ou menos bern sucedidas, para as quais o autor nao tinha modelos nem pre-

92 J.M. da C. Pontes, Raimundo Lulio ... , p. 61. 
93 Cf, para o caso particular da corte de A viz, S.T. de Pinho, «0 Infante D. Pedro e a ;escola' de Tradutores da Corte 

de Aviz», Biblos, 69 (1993), pp. 129-153. · 
94 Livro dos Conselhos ... , pp. 151-152; A.A. do Nascimento, «As livrarias dos Prfncipes de AviZ>>, Biblos, 69 

(1993), pp. 265-287, 280 em particular; cf tambem, I. Castro, «A E1abora~1io da lfngua portuguesa, no tempo do Infante 
D. Pedro», Biblos, 69 (1993), p. 105. 

95 Obra Completa II, pp. 304-305. J. de Carvalho escreve ainda (ibfdem): «Eo Livro da Montaria a primeira obra 
escrita em pmtugues que acusa a mentalidade observadora dos factos, e se e ce1to que as cita~oes livrescas conservam 
ainda o sabor medieval e o encadeamento das questoes recorda a tecnica literaria escolastica, aquela mentalidade realista 
e ja indfcio da revolu~ao profunda que em breve se ia operar no campo dos ideais e dos metodos cientfficos»; cf M. 
Martins, «Experiencia e Conhecimento no Livro da Montaria», Revista Portuguesa de Filoso.fia, 13 (1957), pp. 52- 62. 

96 F. da G. Caeiro, Dom Duarte ... , p. 407. 
97 lbfdem, p. 408.0u, como Maria Candida Pacheco escrevia (Para uma antropologia ... , p. 426), «a redac~ao em 

portugues, num esfor~o arduo de ajustamento da Ifngua a fommla~ao de conceitos abstractos e de adapta~ao a defini~ao 
de rela~oes 16gicas e discursivas, corresponde, inequivocamente as novas exigencias de modela~ao de uma sociedade em 
muta~ao que toma consciencia de si propria e busca paradigmas te6ricos e praticos, para os mmos que se iniciam». ' 
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o mais exactamente possfvel».98 Nao obstante esta observa~ao nao colher totalmente a urn 
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Nesta ultimo caso, poder-se-ia aquilatar do peso eventual do «pensar» sabre o «sensibili
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98 A Cultura em Portugal. Teoria e Hist6ria, I: lntrodufiio Cera! a Cultura Portuguesa, Lisboa, 1982, p. 157, cit. 
por F. da G. Caeiro, Dom Duarte ... , p. 408, que cita bibliografia adicional. 

99 A. Botelho, D. Duarte ... , p. 19 
100/bfdem. 

101 J. Carvalho, Obra Completa ... II, p. 294. Refira-se, desde ja, a publica~ao recente das Aetas do Congresso 
Comemorativo do 6.a Centenario do b~fante D. Pedro, Coimbra, 1993 (n.0 69 de Biblos, doravante assim citadas). 

102 Cf M• H. daR. Pereira, «Helenismos no ;Livro da Virtuosa Benfeitoria'», Biblos, 57 (1981), pp. 313-358. 
Servimo-nos aqui da edi~ao seguinte: 0 Li~To da Virtuosa Ben~feitoria do bifante Dom Pedro, ed. por Joaquim Costa, 
Porto, 1940. Edi~ao mais recente, e a que se encontra no ja citado Obras dos Principes de Avis, Porto, 1981, pp. 525-763. 
A edi~ao crftica da Virtuosa Benifeitoria esta pronta, aguardando publica~ao. 

103 A.J. Dinis. «Ainda sobre a identidade de Frei Joao Verba», Itinerarium, 2 (1956), pp. 424- 95; A.A. do 
Nascimento, As Livrarias ... , p. 265. 
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contudo que o livro ganhe muito mais do que o do seu irmao em valor sistematico, gra~as talvez a 
disciplinada interven~ao de Joao Verba. 104 

A obra apresenta-se-nos, de facto, «aos prin~ipes aderen~ado», 105 mas o Infante nao ignora 
a sua mais ampla utilidade («a outros muytos daa geeral doutrina»), razao pela qual resolve 
variar o seu estilo. Obra para tao amplo audit6rio, os seus seis livros e cento e cinco capftu
los tratam, naturalmente, do beneffcio enquanto princfpio hienirquico (em sentido etimol6-
gico) e voluntario de conexao e coesao social: «Deus que he geeral come~o e fim, poendo 
graaos em as cousas que fez, ordenou per tal guisa o estado dos home-es que em cada hu-u 
he achada mingua, e nenh-ua condi~om he tanto ysenta que em fale~imento nom aia sua 
parte. E por sse manteer tal hordenan~a, prougue lhe de poer natural afey~om perque sse 
aiudassem as suas criaturas. E liou spyritualmente a nobreza dos prin~ipes e a obedeen~a 
daquelles que os ham de seruir com do~e e for~osa cadea de benffeyturia per a qual os sen
hares dame outorgam graadas e gra~iosas mer~ees. E os sobdictos offere~em ledos e uolun
tariosos serui~os aaquelles a que por natureza-uiuem sogeytos, e som obrigados por o bern 
que ITe~ebem». 106 A este prop6sito, versam-se materias privilegiadamente da esfera da 
moral social e individual na confirma~ao do princfpio, dinamico (o acto de pedir, de rece
ber, do agradecimento), de hierarquia, que preside a sociedade do tempo. 

A Virtuosa Bemfeitoria, como obra moral, indica como os beneffcios devem ser distribufdos, 
fixando-lhes a natureza, as condi~oes e os fins, mas neste prop6sito, ela torna-se uma obra polfti
ca. Porque a distribui~ao dos beneffcios nao deve corromper a estrutura social, ao Infante nao e 
estranho o desfgnio de esbater o entusiasmo das classes nascentes, no seu tempo de centraliza~ao 
monarquica, afinando aquela estrutura ( cosmo-antropol6gica) pela interven~ao legftima do de ten
tor do poder. 0 livro de D. Pedro e, portanto, crftico (no sentido etimol6gico deste vocabulo), pais 
a esfera do polftico, na sua autonomia especffica aparece-nos subsumida numa estrutura te6rica 
ainda demasiadamente hiperventilada pela teologia polftica. Para alem dos programas te6ricos que 
a prop6sito do Leal Conselheiro apontamos, refira-se que nq caso da Virtuosa Bemfeitoria esta 
ainda por surgir urn estudo filos6fico sistematico e completo, que capte a interrela~ao simultanea
mente sistemica e dinamica do «beneffcio» -essa liga~ao ou vfnculo natural-espiritual na cadeia 
dos seres-107 muito para alem da sua especificidade exclusivamente polftica. «lmporta alargar o 
estudo a outros domfnios onde palpitem as preocupa~oes mais fundas sabre o homem e seu modo 
de conceber a ordem e de usar e de hierarquizar o poder e a autoridade, quer em rela~ao aos outros 
concidadaos, quer a Deus e, enfim, a complexa rede de liga~oes por aquele estabelecidas com o 

104 0 Livro ... , pp. 21-22: «muy muytas cousas achey emelle que pareyiam bern dignas de emmenda. E muytas mais 
que a meu entender, em elle deuiam seer acreyentadas. E auendo emmenda com tall adimento, quail eu tynha em minha 
tenyom, seria huum liuro assaz perteeyente pera os prinyipes e grandes senhores, mais que a mym cuidados atantos e tam 
grandes sempre, recreyiam, que de o acabar muyto douidaua. [ ... ] E do acabamento do liuro eu dey encomenda ao leyenye
ado frey Ioham uerba meu conffessor, fazendo per outrem o que de acabar per my entonyes era embargado. E elle tomou 
aquelle liuro que eu tynha feyto. E tambem outro, que fez seneca en que me eu fundara, e apanhou o que achou en elles 
que fosse bern dicto ou bern ordenado. E corregendo e acreyentando o que entendeo seer compridoyro, acabou o liuro [ ... ]>>. 

105 Cf N. de C. Soares, «A ;Vii1uosa Benfeitoria', primeiro tratado de educaylio de prfncipes em portugues», Biblos, 
69 (1993), pp. 289-314. 

106 0 Livro ... , p. 25. 
107 Cf L. deS. Rebelo, «AAlegoria final do ;Livro da Virtuosa Benfeitoria'», Biblos, 69 (1993), pp. 367-388. 
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mundo natural e a sociedade humana[ ... ]»108 A leitura a ser feita devera ainda ser capaz de nos 
revelar os fundamentos filos6ficos, o que deve, talvez, acontecer, tambem neste caso, pelo levan
tamento das autoridades, das ocorrencias lexicais, e de uma eventual sistematicidade no uso de 
ambas. 109 

Devemos ao saber de Paulo Merea o melhor estudo, ate hoje ainda nao superado nem sequer 
esgotado, sobre a teoria polftica da Virtuosa Bemfeitoria. 110 A origem divina do poder poll
tiC~ (o «senhorio», conforme a expressao mais usada), terri, naturalmente, aqui amplo acol
himento, designadamente no que toea a sua eventual compatibiliza~ao com o vector jurfdi
co (mormente, o visig6tico) do consentimento do povo. Se nao e inteiramente feliz a 
«solu~ao» do Infante para este problema ( e ja alegamos a razao para is to) -o poder em abs
tracto vern de Deus, o poder em concreto, originando-se embora em Deus, comporta mUlti
plas formas devendo em todas elas existir o consentimento do povo-, ja a tematica da 
fun~ao e dos limites do poder nos aparece tratada de forma mais clara e bastante concreta 
nas suas aplica~6es se bern que sem originalidade. 

Concluindo. Estamos em crer, que a Virtuosa Bemfeitoria, ap6s a agradavel interven~ao de 
Joao Verba, representa a primeira obra filos6fica de fei~ao para-sistematica do nosso idioma. As 
suas debilidades e virtualidades parecem ter assinalado, no dealbar do pensamento filos6fico de 
expressao portuguesa, uma idiossincrasia de cuja lei progressivamente nos vamos ainda libertando. 

Mario Santiago de Carvalho 
Instituto de Estudos Filos6ficos 
Facultade de Letras 
Universidade de Coimbra 
P-3049 COIMBRA Codex Pmtugal 

108 F. da G. Caeiro. «Hermeneutica e Poder no ;Livro da Virtuosa Bemfeitoria'», Biblos, 69 (1993), p. 382. 
109 Para o caso do conceito de natureza, cf P. Calafate, «0 conceito de ordem natural no Livro da Virtuosa 

Benfeitoria», Biblos, 69 (1993), pp. 253-263. , 
110 P. Merea. «As Teorias Polfticas Medievais no Tratado da Virtuosa Benfeitoria», in Id., Estudos de Hist6ria do 

Direito, Coimbra, .1923; cf, mais recentemente, A.A. Coxito, «0 pensamento polftico-social na Virtuosa Benfeitoria», 
Biblos, 69 (1993), pp. 389-394; J.A. da Fonseca, «A ;Virtuosa Benfeitoria' eo pensamento polftico», ibidem., pp. 227-250. 
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