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RESUMO 

 

 

Uma investigação tem como pressuposto três qualidades essenciais. São elas: a 

exactidão, a racionalidade e a clareza. A exactidão requer rigor no tratamento dos dados 

que vão ser utilizados. Já a racionalidade implica um ajustamento correcto da 

argumentação, a fim de se evitar saltos lógicos, bem como omissões de explicações 

imprescindíveis para a compreensão do texto. A racionalidade exige ainda a concisão, 

tendo em vista o afastar de repetições desnecessárias ao longo do texto, e torna possível 

a nitidez da argumentação, permitindo seguir o fio lógico da investigação. Por último, a 

clareza prende-se com a transparência do pensamento que se expõe. Neste contexto, na 

presente tese de doutoramento, analisamos alguns aspectos das obras de autores cuja 

importância para a Cultura Portuguesa é inegável. Para tal, procedemos à correcção de 

lapsos por nós detectados, ao suprimento de omissões por nós constatadas e à inclusão 

de achegas que temos por convenientes. Tudo isto com uma dupla finalidade que se 

traduz num primeiro momento na reposição da verdade científica, diga-se, o que em 

nada invalida o mérito dos autores e das suas obras objecto de estudo; e, num segundo 

momento, no podermos apresentar o nosso contributo para a História da Cultura em 

Portugal.   
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ABSTRACT 

 

 

An investigation is based on three fundamental qualities. They are: exactness, 

rationality and clarity. The exactness demands to be careful with the treatment of the 

information we’re going to handle. The rationality implies a correct adjustment of 

argumentation, to avoid omiting indispensable explanations to the comprehension of the 

text. It also demands concision so we can skip unecessary repetitions during the text, 

making it possible to understand the logic steps of the investigation. Finally, the clarity 

is linked with the easy way we state our thoughts. Therefore in this PhD thesis we will 

analyse some points of view about some author works’ which have a major importance 

in the Portuguese Culture. So, we will correct some mistakes that we believe to have 

found and add relevant information that we think to be convenient. All this to reach a 

double objective. Firstly, placing back the scientific reality, despite not disabling the 

merit of the authors and their works which are the object of our study; and, secondly, to 

give our contribute to the Story of Culture in Portugal.    
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É difícil dizer qual seja a virtude principal de qualquer escrito científico, mas 

entre as mais importantes podem elencar-se a exactidão, a racionalidade e a clareza, 

virtudes estas que, compreensivelmente, se costumam denominar com o termo acribia 

(D’Ors 1970: 89-91).  

A exactidão reporta-se em especial ao rigor na precisão do tratamento dos dados 

que vão ser utilizados. Ela não se prende apenas com uma precisão e plenitude do 

material de referência, mas também com a precisão moral, a qual leva a não descurar os 

dados que se poderiam considerar adversos à própria posição científica. Tal precisão, 

enquanto exigência de plenitude, significa ainda o conhecer e dar convenientemente 

conta do estado da questão e da bibliografia adequada, dando-lhe o devido valor.  

Já a racionalidade impõe um acerto correcto da argumentação, a fim de evitar 

saltos lógicos, bem como faltas de explicações imprescindíveis para a compreensão do 

texto. Esta virtude obriga ainda à concisão, tendo em vista o afastar de repetições 

supérfluas ao longo do texto, e torna possível a nitidez da argumentação, permitindo 

seguir o fio lógico do escrito científico.  

Por último, a clareza tem a ver com a transparência com que se expõe. Clareza 

não é sinónimo de facilidade, antes pelo contrário, exprime que o estilo científico deve 

obstar à vulgaridade1. Para se alcançar a pretendida clareza, antes do mais, deve-se 

saber escolher as palavras apropriadas e saber corrigir sem negligência com a finalidade 

                                                           
1 Quanto à clareza afirma, a dado passo, Sebastião Cruz no prólogo do seu Direito Romano (Ius 
Romanum), a propósito da orientação metodológica da obra em causa que, quando entendeu necessário, 
ou mesmo só conveniente, não hesitou em sacrificar a forma, a elegância da frase à clareza, esclarecendo 
ainda que clareza não significa superficialidade, muito menos facilidades (Cruz 1984: XL). 
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de limar, no possível, todos os excessos, toda a opacidade e toda a indecisão no tocante 

às palavras utilizadas2. 

Tentámos por isso ter em linha de conta estas três virtudes acima descritas – 

exactidão, racionalidade e clareza –, porquanto as consideramos essenciais para a feitura 

de uma tese de doutoramento.  

A par deste desiderato, diga-se agora que, no nosso trabalho, procurámo-nos 

nortear pela ideia expressa por Aires Augusto Nascimento, quando escreve 

pertinentemente (Nascimento 2004: 19):  

 
Pretendemos assegurar e desenvolver um espírito crítico 

numa construção que, por limitada que seja, não recusa o que é capaz 

de guardar, pois sabe que ela corresponde à capacidade de inovar. 

Perderíamos o direito a julgarmos do presente se não nos 

interrogássemos sobre o modo como ele foi construído e perderíamos 

a capacidade de oferecer se não desenvolvêssemos também a 

capacidade de receber. Mais que antagonismos, admitimos a 

existência de alternativas e mais que adversários admitimos parceiros 

                                                           
2 Registe-se o caso de Castanheira Neves como paradigma de um autor cuja escrita se caracteriza pela 
opacidade. Aqui se deixa um único exemplo significativo do acabado de afirmar (Castanheira Neves 
1995a: 249-250): 
 

Diremos «realização do direito» a actividade institucional e os actos 
pelos quais se decidem normativo-juridicamente questões jurídicas concretas 
– «casos» jurídicos. Dar solução em sentido normativamente fundado e 
decidir em termos juridicamente justificados essas questões ou esses casos é 
realização do direito – realização esta que se distinguirá da mera «aplicação 
do direito», como adiante bem compreenderemos. 

O direito, a questão ou caso (o problema jurídico concreto) e a 
mediação decisória (veremos que judicativamente decisória) são, pois, as 
coordenadas da nossa problemática. E se na mediação decisória temos o 
núcleo, se não o objecto, dessa problemática, o direito (no seu sentido, na sua 
pressuposição intencional, nas suas exigências normativas) e o problema ou o 
caso (decerto na sua perspectivação jurídica, mas não menos na sua 
contextualidade socialmente concreta, e por isso na sua índole jurídico-social) 
são as condições constitutivas da mesma problemática. Daí que, se a 
realização do direito haverá de ter o seu mérito no acto que a cumpre e de que 
resultará, já este acto dependerá do seu meta-odos, porventura da 
racionalidade, que assimile, e será igualmente função do direito, ou da 
compreensão que dele se tenha. O que, só por si, nos diz que é altamente 
complexo o nosso tema – pois se é hoje problemático o sentido do direito, não 
o é menos a índole da mediação decisória, e problemática é também a própria 
compreensão e determinação do caso decidendo como caso jurídico. 

 
 Relativamente a este género de escrita, cumpre registar a crítica de Fernando Luso Soares, 
quando observa que: «CASTANHEIRA NEVES é bem a Rocha Tarpeia donde, humilhada, a língua 
portuguesa se precipita» (Luso Soares 1993: 25). Tal afirmação, note-se, não implica que Fernando Luso 
Soares não reconheça a eventual valia do pensamento jurisfilosófico de Castanheira Neves (Luso Soares 
1993: 24).      
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na construção de uma cultura comum. Sobre o «bárbaro» (que 

reconhecemos como emergência sempre latente para assaltar o que 

não construiu) queremos ter a vantagem de cultivar o que a tradição 

nos legou para, a exemplo de muitos, aprender o que, sem complexos, 

seremos capazes de fazer e de partilhar com outros.   

 

Também, seguimos Eugenio D’Ors quando afirma dever-se: «(...) encontrar la 

originalidad precisamente en la continuación» (D’Ors 1967: 14). E acatámos o dizer de 

Delfim Leão de que o diálogo entre gerações é relevante para o conservar da memória 

colectiva (Leão 2004; 233). Ainda tivemos presente o expendido por Fernando José 

Gautier Luso Soares: «Compete-nos assim progredir no sentido do aperfeiçoamento (o 

possível, face à nossa natureza humana) daquilo que nos foi legado» (Luso Soares 2009: 

48). 

Como esta tese tem como pano de fundo proporcionar um contributo para a 

História da Cultura em Portugal, designadamente, no tocante ao saber jurídico, importa 

ter em atenção que Cultura pode ser entendida como o resultado da formação que 

adquire um indivíduo na tradição que o envolve. A formação não é mais do que o 

processo pelo qual se adquire Cultura, enquanto património pessoal do homem. 

 Adverte Eugenio D’Ors (D’Ors 1947: 338-339): 

 
Las «ideas» que constituyen el patrimonio de la Ciencia de la 

Cultura han recibido recientemente el nombre de «eones» o 

«constantes históricas»: no alcanzan la plenitud ideal de las categorías, 

pero se aproximan a ella. Su persistencia no es propiamente una 

eternidad; estos «eones» han conocido un nacimiento, aunque la 

historia no sepa fijarlo; pueden eventualmente conocer un fin, aunque, 

al igual que el fin de la existencia de la humanidad, este fin no entre 

dentro de nuestras previsiones racionales. Su fijeza no excluye la 

vicisitud. Por esto, cabalmente, la designación de «eones» les resulta 

apropiada. «Eon» es un término sacado del vocabulario filosófico de 

la Escuela de Alejandría. Sirve para designar a los agentes reales cuya 

eternidad no excluye la vicisitud, cuya entidad metafísica no excluye 

una realidad histórica.   

  

O problema da Cultura está intimamente ligado com a questão da transmissão. 
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 Funda-se uma Cultura na adaptação dos valores tradicionais à conduta hodierna. 

Será assim no futuro, porquanto uma Cultura destituída de conteúdo próprio é sinónimo 

de subordinação, de cópia, de aparência, de obscurantismo e de renúncia (Jabouille 

1992: 3)3. 

 No dizer de José Ortega y Gasset, a Cultura traduz-se num «(...) sistema de ideas 

vivas que cada tiempo posee. Mejor: el sistema de ideas desde las cuales el tiempo 

vive» (Ortega y Gasset 2007: 126). 

 Concebe-se a Cultura como a totalidade das manifestações e formas de vida que 

são caracterizadoras de um povo. O termo converteu-se numa mera concepção 

antropológica descritiva, porquanto já não tem a acepção de um alto conceito de valor, 

                                                           
3 Atente-se, pela sua relevância, no seguinte trecho de Paolo Fedeli, não obstante a sua extensão (Fedeli 
2010: 268): 
 

Com efeito, é fácil prever que o futuro proporá de um modo cada 
vez mais agudo o face-a-face da nossa cultura e da nossa civilização com 
culturas e civilizações distintas: assim está já a acontecer, aliás, até 
dramaticamente, sob a forma de desencontro, mais do que de encontro. Óbvio 
é também que estaremos preparados para uma relação deste género se 
tivermos uma ideia exacta da nossa identidade, que é a nossa força porque 
representa a base que nos une e agrega. De uma tal identidade, porém, não se 
deve nutrir uma concepção estática, como se nada mais fosse do que a soma 
de tradições e de ideias que se recebem e se aceitam passivamente: pelo 
contrário, precisamos de ter dessa identidade uma concepção dinâmica, pois 
receber a herança do passado significa torná-la nossa e apropriarmo-nos 
plenamente dela, imprimindo-lhe nova vida. Foi exactamente isso que os 
Romanos fizeram quando se apoderaram da herança cultural dos Gregos, à 
qual deram uma nova vida e um novo sentido. Esta foi, outrossim, a 
lição que, na época carolíngia, e depois, sobretudo no Humanismo, 
bem se entendeu, pois nunca então o retorno ao passado se reduziu a 
uma nostálgica reexumação de um período ideal, mas regeu-se por 
uma viva ideia de progresso e resultou numa apropriação do passado, 
em prol da construção de um edifício novo. Só desta maneira a nossa 
cultura poderá confrontar-se com outras culturas: trazendo em si a sua 
marca específica, que será repensada e reformulada precisamente 
graçasao encontro com as raízes de outras civilizações. 

 
 Mais adiante, aduz oportunamente o mesmo autor as seguinte palavras, que transcrevemos por 
reveladoras (Fedeli 2010: 268): 
 

Que toda a cultura ocidental remonta ao trabalho de retoma e de 
transformação que os latinos efectuaram em relação à cultura grega, é 
indiscutível: a tradição clássica foi assimilada e modificada à luz das 
exigências de épocas diversas, mas ficou sempre intimamente vinculada às 
nossas categorias mentais, de tal forma que ainda hoje, conscientemente ou 
não, continuamos a revivê-la e a glosá-la; por esse motivo podemos falar de 
uma insuprimível presença dos clássicos, considerados não na acepção restrita 
de obras da antiguidade, mas no sentido mais amplo de textos nos quais a 
consciência do antigo conflui e acha uma nova vida.  
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um ideal consciente, isto é, nos nossos dias é usual empregar a voz Cultura não no 

sentido de um ideal próprio da humanidade herdeira da Grécia (Jaeger 1936: 6). 

 A Cultura é o resultado do esforço convicto, pensado, sistemático do homem 

sobre si mesmo, da inteligência, auxiliada pela vontade, de aplicar-se às faculdades 

cognoscitivas, para adquirir e clarificar conhecimentos (Chaves de Melo 1992: 691). 

 Atente-se também para o facto de que os erros constituem, segundo Fernando 

Luso Soares, um dos motores que impulsionam a História da Cultura na sua marcha 

(Luso Soares 1993: 22)4. 

 Sustenta Fernando Moreira que a Cultura, enquanto caldo de culturas que é, 

deve ter como elemento catalizador primordial o conjunto do escol das diversas áreas do 

saber (Moreira 2002: 66). E, escreve o mesmo autor (Moreira 2004: 406): 

 
Se a cultura de um povo é tudo o que permite identificá-lo 

por oposição a outros é, seguramente, no conceito de identidade 

nacional que melhor se materializa a adjectivação – portuguesa – pelo 

sentido de pertença a um dado espaço histórico-geográfico (...). 

  

Pode-se encarar a formação como algo no íntimo associado à Cultura, visto que 

denota em primeiro lugar a maneira intrinsecamente humana de atribuir forma às 

disposições e capacidades naturais do homem. Na formação alcançada nada desaparece, 

pelo contrário, tudo se guarda. A formação surge como um conceito genuinamente 

histórico, e, em concreto, deste carácter histórico da conservação é do que se trata na 

apreensão das ciências do espírito (Gadamer 1996: 39-40). 

Assim, à história do esforço humano para realizar os objectivos propriamente 

espirituais denomina-se com mais propriedade História da Cultura (Cabral de Moncada 

1950: 103-104). 

 Uma observação sobre os deveres do historiador.  

Ao historiador compete distinguir o verdadeiro do falso, o certo do incerto, o 

duvidoso do inadmissível (Goethe 1976: n.º 295). 

                                                           
4 Escreve Fernando Luso Soares a este respeito (Luso Soares 1993: 23): 
 

Não procuro, evidentemente, desculpa para as deficiências e os 
equívocos deste ensaio. A decisão judicial e o raciocínio tópico-abdutivo do 
juiz é texto de um contributo que tem a verdade relativa de todos os feitos 
com vista a que outros mais e melhores de futuro não errem.  
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 E, de acordo com Juan Iglesias (Iglesias 1992: VI, 70): 

  
El historiador ha menester de comunicarse con varias 

disciplinas, desterrando la idea de que sua ciencia es de todo punto 

autónoma. Acertar a conciliar los múltiples y, a veces, discordantes 

saberes, es tarea a la que nunca debe renunciar el historiador. 

  

Cumpre, agora, de imediato, traçar uma panorâmica do que se entende por 

Humanismo e por humanista. 

O Humanismo, em sentido abrangente e universal, traduz-se na ideia de algo 

talhado à medida e para o uso do homem, encarado como fim em si mesmo (Mendes 

1992: 161). Adverte, a este propósito, Maria Luísa de Castro Soares, que o Humanismo 

se opõe aos dogmas inabaláveis e sistemáticos teocênticos e que se centra num homem 

que duvida e critica, na certeza do seu valor intrínseco (Castro Soares 2007a: 330).  

 Observa com acuidade Nuno Espinosa Gomes da Silva que não se nota 

descontinuidade entre a Idade Média e a Renascença, não se verificando, pois, uma 

fractura mas, antes uma época de transição, de crise: crise moral, religiosa, intelectual, 

económica, política e social (Espinosa Gomes da Silva 1964: 21). Também Maria Luísa 

de Castro Soares entende que a passagem da Idade Média para o Renascimento não se 

deu por ruptura. Apesar da consciência de uma nova era, verificou-se uma continuidade 

na mudança (Castro Soares 2007b: 28). No fundo, interroga-se Luís Adão da Fonseca, 

qual é o século que não é de transição (Adão da Fonseca 2007: 27).        

Tenha-se, ainda, patente quanto escreve de forma expressiva José Augusto 

Cardoso Bernardes (Bernardes 1999: 13): 

 
A ideia de que o século XVI constitui, no seu todo, uma 

ruptura em relação à Idade Média não pode hoje ser aceite sem 

reservas muito sérias. Mesmo não contando alguns períodos anteriores 

(já caracterizados por um invulgar fulgor cultural aos quais, por isso 

mesmo, se convencionou chamar «renascimentos»), a realidade 

histórico-mental do Ocidente cristão nos séculos XIV e XV é bem 

diferente. A noção de que se trata de um tempo sombrio de regressão, 

colide frontalmente com o requinte e a complexidade cultural que 

caracteriza uma época assente na predominância do símbolo e em 
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processos de reconversão teológica que foram permitindo encurtar a 

distância entre a transcendência de Deus e a imanência das criaturas. 

  

E continua o autor (Bernardes 1999: 13): 

 
Desta forma, o século de Quinhentos deve ser encarado não 

tanto como uma época de viragem radical em relação aos séculos 

imediatamente anteriores, mas como o ponto de chegada de um 

processo transformativo lento e sedimentado que abrange 

conjugadamente as mais diversas áreas da vida colectiva. 

 

O movimento humanista tem como finalidade a preparação do homem através 

do estudo da cultura greco-latina, ou seja, dos studia humanitatis, os quais se 

configuram no modo de formar o homem na íntegra. São os estudos liberais que, na 

verdade, tornam o homem livre (Espinosa Gomes da Silva 1964: 25-28). Ou seja, dito 

por outras palavras, a adopção, no pensamento e na arte, das melhores lições do passado 

da Antiguidade Clássica, pelas quais o homem consegue elevar-se, dignificar-se, atingir 

a máxima espiritualidade da vida (Rebelo Gonçalves 1937: 50). 

 Está-se, por conseguinte, perante o aluir da velha escolástica e as divinae litterae 

dão lugar às humanae litterae, como ideal de vida e de Cultura, quebrando-se em novo 

meio o eixo teocêntrico onde girava tudo o que ao homem dizia respeito e que em diante 

alcança a prioridade absoluta (Mendes 1993: 412). 

 Assim, a prosperidade das litterae humaniores, adverte Nair de Nazaré Castro 

Soares, consistiu no anseio de conhecer a conduta do homem no mundo antigo, com a 

finalidade de dele retirar paradigmas (Castro Soares 1994: 239). 

 Com o cultivar dos studia humanitatis, o humanista, perito em línguas clássicas, 

surge no elitário mundo europeu das Letras como o detentor de um novo modelo 

metodológico capaz de fixar e interpretar os autores antigos (Carneiro de Sousa 1993: 

13). 

 Esclarece Virgínia Soares Pereira que (Soares Pereira 2005: 141): 

 
Os tempos do Renascimento caracterizaram-se pelo apreço 

que eminentes humanistas, amantes do saber e da palavra, 

manifestaram em relação a domínios tão diversos como a Retórica, a 
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Poesia, a História, a Filosofia, a Teologia, o Direito e as Ciências, e 

pela forma como proclamaram bem alto a importância do domínio das 

línguas clássicas – que erem consideradas a verdadeira ianua 

scientiarum –, na convicção de que o seu desconhecimento impedia 

quem quer que fosse de aceder com rigor científico a qualquer ramo 

do saber. 

 

Os humanistas do primeiro Humanismo italiano foram pedagogos, tendo como 

principal objectivo a imposição ao mundo culto dos padrões de uma educação 

aristocrática. Foi no exercício dos seus cargos junto das cortes e dos príncipes que 

tiveram possibilidades de desenvolver novas componentes culturais que a Antiguidade 

Clássica punha ao dispor da renovatio humanística, que era antes de tudo, renovatio 

litterarum. Propositadamente a Filosofia Moral transformou-se num traço característico 

da vida intelectual dessa época, a par com o conhecimento da História e do Direito, 

disciplinas que preparam para a vida activa (Castro Soares 1993: 381; 2002: 311). 

Saliente-se o facto de o movimento desta altura encontrar-se intimamente ligado 

a um retorno apaixonado ao mundo clássico, considerado ao mesmo tempo a fonte pura 

e o paradigma de uma civilização que, afastando-se das origens, em lugar de progredir, 

se andava a degenerar (Garin 1990: 24-25).  

Atente-se, ainda, nas seguintes palavras de Eugenio Garin (Garin 1975: 11): 

 
  L’Umanesimo comincia con un’esigenza critica, storico- 

-filologica: ridare agli antichi il loro volto, alle parole il loro 

significato, ai testi la loro voce originaria. Allora i classici antichi, 

espressione quasi esemplare di umanità, saranno educatori. Anzi sarà 

educazione d’uomini proprio questa filologia, e cioè questa 

restaurazione di uomini eminenti, questa comprensione umile e fedele 

della loro verità, che non sarà possibile se non sarà insieme 

progressiva definizione di fronte a loro. 

  

No Humanismo existem duas concepções, a da escola italiana e a da escola 

flamenga. 

 A italiana, de cariz acentuadamente estético, funda-se na finalidade de realizar 

um ideal de vida assente na revalorização das formas da natureza, captadas pelos 

sentidos; a flamenga, de cariz filosófico e religioso, visa uma reforma moral e religiosa. 
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Estas duas escolas são, obviamente, produto de mentalidades diversas (Moser 2006: 

184). 

 Note-se, agora, que a consciência histórica dos sequazes do Humanismo leva-os 

a destrinçar nitidamente dois tempos, abonando com fervor o seu presente, precisamente 

o contrário do que faziam os poetas e pensadores da Idade Média, sempre nostálgicos de 

uma idade do ouro distante no passado; esta consciência histórica não os levou a ignorar 

no todo tanto o espólio literário como o espólio historiográfico deixado por séculos que 

consideraram pouco cultos (Esteves 202: 70). 

 É necessário ter presente, também, que os humanistas não consideraram os 

autores medievais bárbaros por ignorarem os clássicos greco-latinos, mas sim por não 

terem sabido colocá-los na sua verdadeira situação e dimensão histórica (García y 

García 1985b: 325). 

 Ou, dito de outro modo, os medievos não desconheciam as letras antigas, 

especificamente as latinas, mas delas retiravam tão-só o exemplo edificante, não 

curando na totalidade o seu influxo no aperfeiçoar das capacidades do homem. Outro 

procedimento tiveram os humanistas (Mendes 1992: 163). 

 Observa Joaquim de Carvalho a este respeito (Carvalho 1982: 335-336): 

 
O conhecimento do latim, do grego e do hebreu, volvera-se, 

como não podia deixar de ser, em saber, autónomo, e a mera função 

instrumental que as Escolas medievais lhe haviam concedido 

enobrecia-se agora com o prestígio insuspeitado da inteligência crítica 

restituindo os textos religiosos, literários e científicos à prístina 

pureza.  

  

Pertencem, de igual modo, a este estudioso da Cultura Portuguesa as palavras 

que passamos a transcrever (Carvalho 1989: 448): 
 

A juízo dos humanistas, o grego e o latim favoreciam, como 

nenhumas outras línguas, a expressão perfeita e bela do pensamento, 

objectivo supremo da formação mental. Admitindo, por óbvio, que 

não pode haver pensamento claro onde não houver expressão clara e 

precisa e confundindo o objecto da lógica com o da Retórica, foram 

levados a estabelecer que o domínio das línguas clássicas, em especial 

o do latim, era condição necessária para bem pensar, qualquer que 
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fosse o objecto do pensamento, em virtude do valor formal inerente a 

essas línguas. Além do intrinsecamente formativo, o conhecimento do 

latim, nos países de fala românica aparecia como condição necessária 

para o conhecimento cabal e para a aplicação precisa do idioma 

falado.  

 

Ainda para o citado autor, o domínio perfeito do Latim e do Grego, em especial 

da primeita destas línguas, preparava o homem para o trato social, facilitando-lhe 

sobremaneira o exercício de cargos e de funções, sobretudo no tocante à redacção de 

discursos, de memorandos e de epístolas (Carvalho 1989: 449). 

Acresce que se para os escritores da Idade Média, segundo Nair de Nazaré 

Castro Soares, as citações extraídas dos autores antigos serviam para revestir o próprio 

discurso e se adaptavam à nova sequência lógica num determinado desrespeito pelo 

texto original, já a técnica do recurso às fontes nos humanistas enaltecia, do ponto de 

vista retórico, o texto da autoridade citada que operava como entidade argumentativa e 

estilística e era ilustrativa, por mérito da aemulatio e imitatio humanistas (Castro Soares 

1993: 395-396). 

Entre nós, a cultura medieval não desconheceu por completo a Antiguidade 

Clássica, mas ignorou, como as demais culturas coevas, o sentido racional e 

universalista do classicismo, não tendo descortinado nas obras dos autores latinos um 

acervo de valores estéticos autónomos, com a autoridade de serem tidos como campo de 

contemplação desinteressada, de imitação ou de estudo, quer em si próprios, quer pela 

forma em que se apresentavam (Carvalho 1983: 1).   

 Em suma, o humanista é todo aquele que cultiva as litterae humaniores. 

 Traçada esta panorâmica sobre Humanismo e humanistas, na qual fixámos o 

ambiente cultural e civilizacional, é hora de dizer que o objectivo da presente tese se 

consubstancia na análise de determinados aspectos das obras de autores cuja relevância 

é incontestável.  

Esta nossa tese encontra-se dividida em duas partes.  

A primeira parte é dedicada aos humanistas, onde vamos proceder à correcção 

de lapsos por nós detectados, ao suprimento de omissões por nós constatadas e à 

inclusão de achegas tidas por convenientes, isto com uma dupla intenção, a qual se 
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traduz na reposição da verdade científica, bem como no nosso contributo para a História 

da Cultura em Portugal, concretamente na área do Direito.  

Na segunda parte, cientes de que todo o discurso argumentativo conflui no 

sentido de realçar uma ideia, conscientes, de igual modo, de que toda a tese se pauta por 

ilustrar um tema central, obdecendo a um fio condutor, não podemos, contudo, deixar 

de evidenciar as suas partes constituintes, ou seja, as vias metodológicas para a mesma 

afirmação. 

Assim, depois de termos refletido sobre aspectos culturais do Humanismo 

português, perseguindo idêntico intuito, ocupar-nos-emos do mesmo objectivo em outro 

período histórico-cultural: a actualidade. Na lógica de tal contexto, e sempre com a 

mesma intenção que presidiu à feitura da primeira parte, debruçar-nos-emos sobre os 

estudiosos do Humanismo que, em sentido amplo, são também humanistas pela 

importância conferida ao homem e seus valores e pela procura constante de 

descobrimento da verdade.     

Deste modo, compete-nos lançar mão das virtualidades da interdisciplinaridade 

com a finalidade de tentar ultrapassar paralogismos e dúvidas resultantes da 

multiplicidade científica e das dificuldades que lhe são inerentes. Ideia esta que 

entendemos necessária e que se encontra presente noutros trabalhos que realizámos em 

co-autoria com Teresa Luso Soares e Fernando José Gautier Luso Soares (Luso Soares 

et al. 1997: 122; Luso Soares et al. 2009: 205). 

Diga-se, ainda que, ao longo da tese, a nossa formação académica de base em 

Direito se fará sentir, como é natural, uma vez que o jurídico constitui um elemento que 

o historiador – o historiador da Cultura – tem ao seu dispor no âmbito da 

interdisciplinaridade tão necessária no seu campo de estudo. 

Acentue-se, a finalizar, que todo este nosso trabalho, como é óbvio, em nada 

invalida o mérito dos autores e das suas obras que constituem o centro desta 

investigação.  

Honra e glória a estes Humanistas e a estes Estudiosos do Humanismo, a quem a 

nossa Cultura muito deve.  
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Hoje não é possível, a quem deseje abordar qualquer aspecto relacionado com 

Cataldo Parísio Sículo, deixar de ter em consideração os ensinamentos de Américo da 

Costa Ramalho, ao qual muito devem os progressos dos Estudos Clássicos e 

Humanísticos em Portugal.  

Na verdade, a sua obra sobre o humanista é vasta e exemplar. Ela pode ser 

dividida:  

a) em escritos que incidem especificamente sobre o italiano5;  

b) em trabalhos de âmbito mais lato, mas onde a presença do Sículo se faz 

sentir6; 

c) em traduções de textos deste humanista7.  

 Note-se que esta última faceta de tradutor não se reveste de menor importância, 

já que proporcia um melhor acesso à obra de Cataldo numa época em que as Letras 

Latinas, pese embora os ataques e esquecimento de que têm sido alvo, continuam a 

desempenhar papel relevante para o desenvolvimento da Civilização Ocidental. 

                                                           
5 Por exemplo: (Costa Ramalho 1997a: 33-50 texto, 106-109 notas; 1997b: 51-72 texto, 109-112 notas; 
1997c: 73-77 texto, 113 notas; 1997e: 83-105 texto, 114-116 notas; 1975: 45-47; 1982b: 29-37; 1982c: 39- 
-51; 1982d: 53-75; 1982e: 77-94; 1982f: 179-180; 1988a: 7-13; 1988b: 15-21; 1988c: 23-30; 1988e: 193- 
-197; 1994b: 1-15; 1994c: 17-33; 1994d: 35-41; 1994e: 43-49; 1994f: 51-68; 1994g: 69-81; 1994h: 83-93; 
1994i: 95-101; 1994j: 103-106; 1998b: 35-41; 1998c: 43-48; 1998e: 53-60; 2000b: 33-48; 2000c: 49-58; 
2000d: 59-64; 2002a: 13-22; 2002b: 1-14; 2004: 317-323; 2005a: 14-16; 2005b: 157-163; 2005c: 375-388). 
 
6 Por exemplo: (Costa Ramalho 1997d: 78-82 texto, 113 notas; 1982a: 1-20, 1988: 31-47; 1994l: 107-116; 
1998a: 15-34; 1998d: 49-52; 1998f: 63-69; 2000a: 21-32; 2000e: 65-80; 2000f: 81-93; 2000g: 95-111; 
2000h: 177-196; 1972: 335-336; 1980: 1-21 texto, 22-26 notas; 1992a: 9-36; 1992b: 53-84; 1992c: 109- 
-133; 1992d: 173-185; 1999: 695-696). 
 
7 Por exemplo: (Costa Ramalho 1994a: 26-97). 
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 Por ser o acto de traduzir um dos problemas abordados nesta tese, registamos 

algumas opiniões em torno desta questão. 

 Escreve Maria Luísa de Castro Soares, a propósito da história da tradução, as 

seguintes palavras (Castro Soares 1999: 211): 

 
Se a história da tradução não pode delimitar-se no tempo, pois 

a ela se prende a transmissão e a permeabilidade de culturas, base do 

progresso e da civilização, a arte de traduzir, ligada ao fenómeno 

literário remonta aos alvores da Idade Moderna, ao Quattrocento 

italiano. 

Os primeiros humanistas, fascinados pelo valor estético e 

profundidade ética do discurso clássico, iniciam um ad fontes 

revocare, em que a tradução desempenha um papel de relevo. 

 

São múltiplas as dificuldades inerentes a quem se proponha levar a efeito tão 

avultada tarefa, tanto mais quando se trate de livro escrito em latim ou em grego. Como 

é óbvio, não basta dominar a língua. É necessário captar o espírito de um mundo 

clássico ou de inspiração classicista, bem como o estilo e postura dos seus autores (Luso 

Soares et al. 1997: 115)8. 

De acordo com José Trindade Santos, uma tradução não pode ser ingénua, 

conquanto tem necessariamente como antecedente a apreensão do sentido da obra. 

Chama, porém, a atenção para o facto de que tal compreeensão leva o tradutor a ser em 

primeira linha um intérprete do texto e, só num segundo momento, proceder então à sua 

tradução (Trindade Santos 1993: 348). 

                                                           
8 É claro que não se afigura suficiente dominar a língua do Lácio para traduzir um texto em latim e que, a 
par deste requisito, torna-se imprescindível conhecer o espírito do mundo clássico em todas as suas 
vertentes, no caso a que nos vamos reportar, o mundo jurídico. Aqui indicamos o nome da não jurista 
Fernanda Carrilho, autora de um Dicionário de Latim Jurídico que, pese o seu esforço para levar a cabo 
tão árduo encargo, é vítima do desconhecimento de conceitos básicos de Direito. Com efeito, a fim de 
ilustrar o que acabámos de dizer, damos como exemplo, entre outros possíveis, a sua tradução do D. 50, 
17, 25. Reza o D. 50, 17, 25 (POMPONIUS libro undecimo ad Sabinum): «Plus cautionis in re est quam 
in persona». Texto que Fernanda Carrilho traduz da seguinte forma: «Existe mais garantia na coisa do que 
na pessoa» (Carrrilho 2006: 327). Na verdade, o texto do jurisconsulto Pompónio tem de ser traduzido 
como o faz Juan Iglesias-Redondo: «La garantía real es más segura que la personal» (Iglesias-Redondo 
1986: 134). Note-se, a propósito, que esta obra do consagrado romanista espanhol consta do rol da 
bibliografia do trabalho de Fernanda Carrilho (Carrilho 2006: 499). Assim, somos levados a acreditar que 
não a utilizou em seu benefício. A sua consulta muito a auxiliaria a suprir dúvidas que sempre surgem no 
decurso deste género de tarefa. Ou então, como traduz o texto em causa Teresa Luso Soares: «A garantia 
real é mais segura do que a garantia pessoal» (Luso Soares 1990: 205).     
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Já Ana Alexandra Alves de Sousa alerta para o facto de que são inúmeros os 

problemas quando se passa um texto para outra língua. Primeiro, por não haver 

sinónimos perfeitos. O léxico latino tem formas distintas de designar uma certa 

realidade, sempre com matizes de significado intransliteráveis, a não ser com recurso a 

perífrases. Segundo, o tradutor das línguas latina ou grega tem de se integrar no mundo 

dos clássicos para poder apreender determinadas expressões. Terceiro, quaisquer 

tentativas direccionadas na reprodução de todos os pormenores estilísticos apenas levam 

a um exercício retórico forçado, destituído de beleza (Alves de Sousa 1994: 345-347). 

Por seu turno, José Pedro Serra sustenta peremptoriamente que a tradução séria e 

criteriosa para línguas modernas de textos de autores antigos, efectuada a partir do 

original grego ou latino, é encargo de indubitável mérito e de grande repercussão 

cultural. Traduzir, no seu entender, representa apelar a um pensamento erguido num 

outro tempo e num outro espaço e, a partir do vínculo com ele criado, integrá-lo no 

tempo contemporâneo. Assim, a tradução de obra latina ou grega exprime o 

alargamento do seu alcance e o prolongamento do seu fôlego, animação no seio da qual 

o texto é posto ao dispor de todos. Neste sentido, estamos perante uma obra de cultura, 

enquanto supõe e concretiza um património comum que excede os estreitos limites de 

qualquer época (Serra 2001: 415). 

E Luís Cerqueira entende que traduzir é, para a maioria dos tradutores das 

línguas vivas, transferir um texto de um sistema linguístico para outro. Tarefa que não 

suscita dificuldade de maior, caso o tradutor seja competente em ambas as línguas. 

Observa, ainda, que aqueles que traduzem textos que percorreram os séculos deparam- 

-se com situações de grau bastante mais complexo, em virtude do filólogo clássico não 

poder tão-só traduzir, porquanto o percurso dos textos através das eras implicar 

transformações do enquadramento cultural e civilizacional que este tem de conhecer, a 

fim de poder manter e transmitir a vitalidade constante dos textos de que se ocupa, ou 

seja, o seu sentido e a sua beleza (Cerqueira 2001: 229).  

No entender de Aires Pereira do Couto, o trabalho de tradução é sempre árduo e 

arriscado, pois é difícil verter para vernáculo tudo quanto contém um texto em latim, 

especialmente quando ele é literário (Pereira do Couto 2004: 20). 

Por último, a respeito do acto de traduzir, sustenta Mendes de Castro que este 

requer fidelidade, fluência e elegância (Mendes de Castro 2003: 387).        
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 Impõe-se, agora, para o efeito de um necessário tratamento geral sobre a figura 

de Cataldo Sículo, não esquecer aqui os ensinamentos expressos nos estudos atrás 

elencados – os quais seguimos – de Américo da Costa Ramalho, repete-se, o nosso 

maior especialista do humanista italiano, antes do problema que vamos suscitar. 

Com o aceitar consciente da lição de Costa Ramalho, temos em mente o 

significado do termo Tradição, o qual se relaciona com o binómio auctoritas-potestas. 

Sem Tradição não há Memória. Ou, como diz judiciosamente Aires Augusto 

Nascimento: «(...) porfiamos na recusa da barbárie, o que nos obriga a não perdermos a 

Memória» (Nascimento 2009: 14).  

Sustenta, na verdade, a propósito Rafael Domingo (Domingo 1987: 139-140):  

 
La relación entre el binomio auctoritas-potestas y la 

Tradicón está en que los vivos son quienes ejercen su potesatd al 

aceptar la Tradición que les ha entregado la auctoritas de los muertos 

pues, como ya no viven, sólo pueden tener un saber socialmente 

reconocido, una autoridad, y nunca una potestad. La Tradición 

requiere, por lo tanto, una autoridad de los antecesores y una potestad 

de aceptación de los que la reciben, ya que el que no quiere heredar no 

hereda. 

La Revolución, en cambio, excluye la posibilidad de una 

autoridad independiente, sin potestas; se olvida de los antepasados. En 

efecto, para la Revolución sólo cuenta el poder de los vivos, el que se 

impone día a día y, por esto, la voluntad anterior pierde su eficacia 

ante el cambio de voluntades de las mismas personas 

 

E conclui sintomaticamente o citado autor (Domingo 1987: 140): 

 
Abolir la Tradición significa que el grupo humano pretende 

tomar de otra fuente lo que no quiere recibir de ella. Se sustituye, así, 

la derivación diacrónica por la sincrónica, la paternidad por la 

fraternidad, la herencia por la moda, la autoridad independiente por 

potestad caprichosa    
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A Tradição é, pois, a entrega, a passagem de mão em mão, de boca a ouvido, de 

geração a geração (Chaves de Melo 1992: 694). Ou, dito por outras palavras, não 

podemos deixar de aprender com os que nos precederam (Nascimento 1992: 10). 

É assim que, segundo defende Eugenio D’Ors, copiará fatalmente todo aquele 

que não soube herdar (D’Ors 1949: 474). 

 Quanto ao nosso humanista, nasce possivelmente em Sciacca, na Sicília, ao 

redor de 1455 e não em Palermo, como aceita com algumas reservas, Luís de Matos 

quando escreve (Matos1954: 4):  

 
Nasceu Cataldo em Palermo, como se julga? Hesitamos em 

afirmá-lo, embora não possamos propor qualquer outro lugar de 

nascimento. Não há dúvida que era siciliano e estudou em Palermo ao 

mesmo tempo que Lúcio Marineu e dois outros Sicilianos (...). 

 

Morre em Lisboa por volta de 1517. Luís de Matos, não querendo ser tão exacto, 

sustenta, por sua vez, que a data do falecimento do italiano não ocorre antes do ano de 

1514 (Matos 1954: 10).   

O seu nome era Cataldo Parísio Sículo e não Cataldo Áquila Parísio Sículo: 

Cataldus Parisius Siculus realiza a tríade onomástica, ao modo romano, tão ao gosto 

dos cultores dos studia humanitatis. 

 Obtém, a 21 de Fevereiro de 1484, o grau de Doutor em Direito na Universidade 

de Ferrara e não na Universidade de Bolonha. Era doctor in utroque iure. Crê-se que 

enquanto cursava Direito, tenha ensinado Latim, prosa e verso, Humanidades e 

Retórica. 

 Vem para o nosso Reino circa 1485 com o intuito de instruir D. Jorge, filho 

bastardo do Monarca D. João II, O Príncipe Perfeito. Existem dúvidas se também não 

teve a seu cargo o aperfeiçoamento cultural do Príncipe D. Afonso, meio-irmão de D. 

Jorge. Desempenhou, ainda, o cargo de secretário latino dos Reis D. João II e D. 

Manuel I.  

A sua ligação aos Meneses e aos Noronhas, da Casa de Vila Real, é notória. 

Ocupa-se da educação de D. Pedro de Meneses e de sua irmã D. Leonor de Noronha. 

Estas são algumas das figuras de quem foi mestre. 
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Ilustre-se, então, com alguns considerandos do que pensa Cataldo acerca desta 

família, em concreto do Marquês de Vila Real e de dois dos seus filhos, o Conde de 

Alcoutim e D. Leonor de Noronha.   

Numa carta dirigida a D. Fernando de Meneses, afirma o humanista italiano 

(Sículo 2005: 56 texto latino, 75 texto português):  

 
Tu eure Romanus, tu eure Socraticus, tu Plato, tu Aristoteles; 

tu Caius Caeser, tu Alexander ille hac nostra tempestate insurgis. 

Vnus ex omnibus mundum sub pedibus conteris.  
 

Na tradução de Américo da Costa Ramalho e de Augusta Fernanda Oliveira e 

Silva: 

  
Tu, nestes nossos dias, distingues-te como verdadeiramente 

romano, tu, como verdadeiramente socrático, tu, Platão, tu, 

Aristóteles, tu, Gaio César, tu, o famoso Alexandre. És o único entre 

todos os homens que despreza o mundo a seus pés. 

 

E, prossegue dizendo, mais adiante, na citada epístola, que morra quem não 

deseje para o Marquês o domínio de todo o mundo e quem ousar disputar com ele em 

generosidade, em fortaleza, justiça, humanidade, é, no entender de Cataldo, louco e 

destituído de todas as luzes do corpo e do espírito (Sículo 2005: 56 texto latino, 57 texto 

português). 

Dos filhos de D. Fernando de Meneses exclama, numa carta endereçada a D. 

Pedro de Meneses (Sículo 2005: 72 texto latino, 73 texto português): 

 
Adhuc non sum regis manum osculatus, quod cito me 

facturum spero, coram quo non ero (ut ubique feci) sororis uerae 

Sibyllae futurae raucus praeco. De te nihil loquor: peruenisti iam ad 

summum uirtutibus et meritis tuis apicem. Quid me oportet nisi 

tacere? 

 

Na versão portuguesa de Américo da Costa Ramalho e de Augusta Fernanda 

Oliveira e Silva: 

 28



 
Ainda não beijei a mão do rei, o que, espero, hei-de fazer em 

breve, em presença de quem (como fiz em todo o lado) não serei um 

pregoeiro rouco da tua irmã que há-de ser uma verdadeira Sibila. De ti 

nada digo: chegaste já ao mais alto cume, por tuas virtudes e méritos. 

Que me cabe senão calar? 

 

Por último, mais um exemplo de um encómio. Narra Cataldo Parísio Sículo 

numa carta dirigida à mulher do Marquês de Vila Real, D. Maria Freire, que quando o 

seu cunhado, António de Noronha, Conde de Linhares, lhe perguntou qual dos 

sobrinhos mais se destacava em talento, começou por responder que outrora dava a 

palma muito seguramente a D. Pedro de Meneses. Contudo, agora, hesita a qual dos 

dois deve atribuí-la, se ao Conde de Alcoutim, se a D. Leonor de Noronha, a quem 

chama Sibila (Sículo 2005: 170 texto latino, 171 texto português).   

 Se, porventura, se pode falar num só nome como o do introdutor do Humanismo 

em Portugal, a palma, sem dúvida, deve ser conferida a Cataldo. Contudo, tendo sido de 

extrema utilidade no desenvolvimento cultural entre nós, à escala europeia não se 

encontra certamente no número dos maiores das Belas-Letras9. 

 Cataldo Parísio Sículo é um homem da sua época, um pedagogo humanista que 

tem como prestígio do seu magistério a glória dos seus discípulos que preparou para a 

vida, seja ela pública, religiosa, militar, civil ou para as lides de Apolo. Afigura-se, em 

consequência, como o representante do Humanismo filológico e literário do 

Quattrocento italiano, em Portugal (Castro Soares 2002: 324 e 340). 

 Para Pina Martins, o mestre do Conde de Alcoutim foi um significativo 

precursor do nosso Humanismo desenvolvido a partir do termo da década de 1520-1530 

(Pina Martins 1972: 89-90). No entanto, sublinhe-se que temos como preferível admitir 

o ano de 1485 como data emblemática do início do Humanismo Renascentista em 

                                                           
9 Escreve, a propósito, Américo da Costa Ramalho as seguintes palavras sobre o humanista Cataldo 
Parísio Sículo (Costa Ramalho 2000b: 35): 
 

(...) a carreira de Cataldo em Itália tem para nós menos interesse do 
que a sua actividade em Portugal. Em Itália, Cataldo era, e teria continuado a 
ser, se lá vivesse, um humanista menor. Em Portugal, o seu contributo para a 
introdução do Humanismo e para a actualização do nosso País com a cultura 
literária da Europa mais adiantada, a partir da fonte que era a Itália, o seu 
papel na europeização cultural dos portugueses foi de grande significado.   
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Portugal, uma vez que foi no ano em causa que possivelmente chegou ao nosso Reino o 

humanista italiano Cataldo.  

 Colocamo-lo, assim, no primeiro plano no que respeita aos primórdios do 

Humanismo em Portugal e, em especial, ao intercâmbio cultural existente com a Itália, 

como fonte do Humanismo europeu, nos finais do século XV e nas primeiras décadas 

do século seguinte, uma vez que são incontornáveis as epístolas e os poemas de Cataldo 

para essa identificação. 

 As Epistolae et Orationes da autoria do Sículo são uma obra já pertencente ao 

Humanismo (Costa Ramalho 1997: 106 nota 3). Assim sendo, não aceitamos, de igual 

maneira, a ideia defendida determinantemente por Joaquim de Carvalho, num dos seus 

trabalhos, de estarmos perante um documento relativo ao nosso Pré-Humanismo 

(Carvalho 1983a: 451). Posição semelhante encontra-se num outro estudo deste autor 

(Carvalho 1983b: 6), quando afirma categoricamente que: 

 
Os três primeiros livros impressos em Portugal no século 

XVI, anunciadores do humanismo, são escritos em latim: Opera 

(1500), de Cataldo Áquila Sículo, a Nova Grammatices... Ars, de 

Estêvão Cavaleiro, publicada no mesmo ano (1516) em que a Idade 

Média se despedia literariamente com o Cancioneiro Geral de Garcia 

de Resende, e a Epistola Plinii secundum veram lectionem ex 

exquisitissimis et antiquissimis exemplaribus. Ab Angelo Politiano 

magnis sumptibus et summa diligentia undique perquisitis (1529), de 

Martinho de Figueiredo. 

  

 Atente-se que a obra de Cataldo não pertence ao século XVI, como escreve 

Joaquim de Carvalho, mas antes ao século XV, porquanto o ano de 1500 é o derradeiro 

deste último século. 

É, precisamente, sobre um pormenor constante de uma epístola de Cataldo que 

vamos dedicar a nossa atenção. Todavia, daremos antes um panorama, de propósito não 

sequencial, sobre o seu conteúdo. A carta em causa é aquela que o humanista italiano 

escreveu a D. Fernando de Meneses, Marquês de Vila Real, pai de D. Pedro de 

Meneses, Conde de Alcoutim, um dos seus alunos mais distintos e que foi traduzida por 

Américo da Costa Ramalho (Costa Ramalho 1994a: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 texto 

latino, 41,43, 45, 47, 49, 51, 53 texto português). A sua importância reside no facto de 
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ser o primeiro manifesto em prol dos estudos clássicos de cariz renascentista. Ou, dito 

de outra maneira, a primeira defesa do latim humanístico. 

 No seu início, insurge-se Cataldo Sículo contra aqueles que, segundo lhe consta, 

e a quem denomina de forma acintosa teólogos de meia-tigela, para parecerem mais 

doutos entre os ignorantes, criticam Virgílio e maltratam impiamente a língua do Lácio, 

indo ao ponto de sustentarem que o latim deve ser arredado da prática dos homens, 

como se este não tivesse dignidade de aparecer perante eles. Assaz enfadado afirma que 

deseja não ter ouvidos ou, tendo-os, fosse surdo, para não ouvir tão agigantado 

sacrilégio (Costa Ramalho 1994a: 40 texto latino, 41 texto português). 

 Mas a sua forte denúncia leva-o a chamar a tais indivíduos não menos obtusos 

que malignos, pois censuram a língua de Cícero, a conservadora comum de todas as 

ciências. Se fossem certos vates, autores de inúteis ficções, incitadores, até dado ponto, 

do mal, seria ele próprio a suportar as críticas com imparcialidade. O que não admite é 

que persigam a latinidade, e a eloquência, a qual no seu entender é a rainha das rainhas, 

e está convencido que não suporta Deus tais dislates sem se indignar e não os deixará 

impunes a uivar por mais tempo (Costa Ramalho 1994a: 40 texto latino, 41 texto 

português). 

 Apela a Cícero e a César, juntamente com todos os mais eloquentes que o 

auxiliem nesta cruzada contra semelhantes conspiradores. Invoca Santo Agostinho, São 

Jerónimo, São Gregório e Santo Ambrósio, reputados tanto pela elegância como pela 

santidade, uma vez que nas suas obras se encontram inúmeras sentenças de poetas e de 

oradores da Antiguidade Clássica (Costa Ramalho 1994a: 40 texto latino, 41 texto 

português). 

 Para ele, enfim, é imprescindível o conhecimento da língua latina quer para o 

literato, quer para o filósofo, quer para o teólogo (Costa Ramalho 1994a: 42 texto latino, 

43 texto português). 

 Àqueles que consideram que os poetas não devem ser lidos, porque incitam à 

luxúria o pensamento dos homens, responde categoricamente que até mesmo um vate 

que não se encontre entre os maiores, se for bem compreendido, quem o ler retirará 

algum conhecimento de uma imensidão de assuntos e algum proveito para a educação 

da vida. Mesmo nos poetas satíricos, conquanto tratem de matérias que podem ofender 
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o pudor, tudo dirige à emenda e correcção da vida (Costa Ramalho 1994a: 42 texto 

latino, 43 texto português). 

 Quase no final da epístola, adverte Cataldo Parísio Sículo que os poetas não são 

lidos, não por incitarem ao erotismo, mas antes pelo contrário por não ser digna a sua 

leitura por parte de indivíduos obtusos e grosseiros. A ser verdadeiro o que afirmam, 

ter-se-ia de considerar que foram libidinosos e impuros São Jerónimo, Santo Agostinho, 

São Paulo e outros homens solteiros que foram grandes leitores dos poetas. E crê que 

todo aquele que tenha desprezado a correcção e a eloquência da elocução latina, por 

muito douto que seja em tudo o mais, será designado com propriedade não literato mas 

larvado (Costa Ramalho 1994a: 50-52 texto latino, 51-53 texto português)10. 

 O que escreveu o Sículo para a eloquência latina vale, no seu pensamento, para a 

grega (Costa Ramalho 1994a: 52 texto latino, 53 texto português)11. 

 Um parêntesis sobre Cataldo Parísio Sículo e a língua grega. 

 O grego não era desconhecido para o humanista italiano, embora o domínio 

dessa língua não fosse o seu forte. É ele que o confessa, a dado passo, numa carta 

endereçada a Bartolomeu Platina constante das Epistolae et Orationes I. Aí escreve que 

em Roma reinam os príncipes das letras gregas. Por sua vez, afirma que não pratica 

tanto o grego. Tem em casa celebérrimos preceptores gregos. O bizantino Constantino 

Lascaris, muito útil para os primeiros elementos das letras gregas que conhecera na 

Sicília e do qual recebera algumas lições. Também alude a João Craston, Demóstenes, 

                                                           
10 Também na carta a D. João de Noronha, irmão de D. Pedro de Meneses, exprime o humanista italiano 
ideia similar, ou seja, a importância do latim, quando afirma (Sículo 2005: 172 texto latino, 173 texto 
português): 
  

Nec propterea quod eques sis fortissimus linguam contemnas 
latinam, non enim te pusillanimum, sed fortissimo fortiorem audentissimo 
audentiorem reddet. Operae pretium erit tum coram Caesare, tum coram 
ceteris magnis uiris non solum de armis sed de litteris quoque conferre. 

 
Ou, na tradução de Américo da Costa Ramalho e de Augusta Fernanda Oliveira e Silva: 
  

E não é por seres um cavaleiro muito valente que hás-de desprezar a 
língua latina, pois ela não te tornará pusilânime, mas tornar-te-á mais valente 
que o mais valente, mais audaz que o mais audaz. Ser-te-á útil quer perante o 
César, quer perante os restantes grandes homens, não só falar de armas mas 
também de Letras. 
 

11 Eis o texto na língua do Lácio: «Et quod de Latina, idem de Graeca quoque facundia sentio». Em 
tradução portuguesa da autoria do nosso maior especialista em Cataldo: «E o que penso da eloquência 
latina vale igualmente para a grega» (Costa Ramalho 1994a: 52 texto latino, 53 texto português).  
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Xenofonte, Isócrates, Teócrato, Hesíodo, Homero e Platão, aos quais até agora não tenta 

estender as mãos (Sículo 1998: iiij v.o- v). 

 Do teor desta epístola infere Sebastião Tavares de Pinho que Cataldo parece não 

ter leccionado o grego, talvez porque não o dominava tão seguramente como o latim 

(Tavares de Pinho 1984a: 92). 

 Regressemos à carta ao Marquês de Vila Real. 

 A finalizar, realça os méritos da eloquência para a prática da vida humana e para 

a salvação da alma. Por isso, bem procede D. Fernando de Meneses em mandar instruir 

os seus filhos e pede-lhe para se levantar em defesa da língua latina e forçar com o seu 

simples silêncio a calarem-se aqueles que ladram. Se o Marquês de Vila Real assim 

proceder, será caríssimo a Deus, a ambas as Hespérias e a todos os bons. Se, porém, 

aquele perder a coragem contra os velhacos, Cataldo toma uma de duas atitudes. Ou 

torna-se um cínico que despreza o palácio régio ou, deixando Parnaso e Castálio, torna- 

-se um verdadeiro imitador de Sardanapalo (Costa Ramalho 1994a: 52 texto latino, 53 

texto português). 

 Ainda a duas passagens faremos alusão, sendo que a última se prende com o 

aspecto que pretendemos esclarecer. 

 Na primeira, lê-se (Costa Ramalho 1994a: 44 texto latino, 45-47 texto 

português): 

 
(...) per Sanctorum Patrum decreta decisum est ad sacrae 

paginae intelligentiam saeculares litteras ac poetas sacerdotibus 

legendos esse, nam de saeculi hominibus non dubitatur; quae res 

diffusissime tricesima septima D. tractatur, ubi multae poetarum 

inferuntur auctoritates et de con. di. quinta. 

 

Ou na tradução: 

 
(...) foi decidido por decreto dos Santos Padres que para 

inteligência da Sacra Página deviam os sacerdotes ler os escritores e 

poetas seculares, porque quanto aos leigos não há dúvidas sobre tais 

leituras. Esta matéria encontra-se largamente tratada na Distinção 37 

(do Decreto de Graciano) onde são aduzidos numerosas autoridades de 

poetas e no «Da Consagração, distinção 5.ª». 
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 Os textos do Decreto de Graciano, de seu título primigénio Concordia 

discordantium canonum, referidos pelo Sículo, onde se mencionam Virgílio, São 

Jerónimo, Cícero e Horácio foram objecto de consideração por parte de Avelino 

Felgueiras Marques (Marques 1977-1978: 238-241), bem como por parte de Teresa 

Luso Soares (Luso Soares 2005: 58 e 93 nota 17) que já cita o Decreto nos moldes 

como hoje se deve fazer. 

 Na realidade, até meados do século XX, o Decreto de Graciano era citado numa 

ordem que não era ascendente nem descendente, mas antes mista, misturando-se 

números árabes com romanos. Hoje em dia, somente são utilizados números árabes e 

em ordem descendente (García y García 2000a: 25; Luso Soares et al. 1999: 467)12. 

 Logo, de acordo com o que se acaba de dizer, no caso em apreço, deve-se citar o 

Decreto da seguinte maneira:  

D. 37 c. 2;  

D. 37 c. 5;  

D. 37 c. 7;  

De cons. D. 5 c. 30;  

De cons. D. 5 c. 33. 

Transcrevemos aqui, a título de exemplo, três destes textos na íntegra. São eles: 

 D. 37 c. 2:  

 
Sacerdotes Dei omissis euangeliis et propheciis uidemus 

comedias legere, amatoria bucolicorum uersuum uerba cantare, tenere 

Virgilium, et id, quod in pueris est causa necessitatis, crimen in se 

facere uoluptatis. 

  

Daqui se retira que os sacerdotes de Deus, na ausência de evangelhos e de 

profecias, lêem comédias, cantam em verso palavras bucólicas e invocam o nome de 

Virgílio. 

                                                           
12 Não respeitam esta forma de citar o Decreto de Graciano, por exemplo, Menezes Cordeiro: «II, C. XVI, 
q. 3, C. XV, 8 pars, § 1» (Menezes Cordeiro 1997: 152 nota 412); María Elisa Lage Cotos «Decreti 
Prima pars, dist. xxxii, c. xvii, Hospitolum», «Decreti tertia pars, De consecratione, distinctio V, cap. 
XXIX, p. 1251» (Lage Cotos 1998: 198; 1999: 169 nota 12); António Pedro Barbas Homem: «Decretum 
Gratiani, II, 1,7,27» (Barbas Homem 2003: 470 nota 2024); Eduardo Vera-Cruz Pinto «Decreto, 2,Causa, 
23», «Decreto de Graciano (9 c. 1-2)» (Vera-Cruz Pinto 2006: 1127 nota 284, 1186).  

 34



D. 37 c. 7:  

 
Legimus de B. Ieronimo, quod, cum librum legeret Ciceronis, 

ab angelo correptus est, eo quod uir Christianus paganorum figmentis 

intenderet. 

  

Infere-se, efectivamente, desta citada passagem do Decreto de Graciano que São 

Jerónimo é um leitor atento de Cícero.  

De cons. D. 5 c. 30:  

 
Legimus quosdam, morbo articulari et podagrae humoribus 

laborantes, proscriptione bonorum ad simplicem mensam et pauperes 

cibos redactos conualuisse. Caruerant enim sollicitudine dispensandae 

domus et epularum largitate, que et corpus frangunt, et animam. Irridet 

Horatius appetitum ciborum, qui consumpti relinquunt penitenciam. 

  

Sublinhe-se que na parte final deste texto se alude a Horácio, afirmando-se que 

este zomba do desejo dos precedentes, os quais deixam levar até ao fim a penitência.   

Além dos passos aludidos por Cataldo, na carta endereçada ao Marquês de Vila 

Real, deixamos aqui mais um que consta, de igual modo, do Decreto de Graciano e que 

refere Horácio, Juvenal e Pérsio.  

Eis as suas palavras: 

 D. 2 c. 7:  

 
Satyra uero lex est, que de pluribus simul rebus eloquitur, 

dicta a copia rerum et quasi a saturitate: unde et satyram scribere est 

poemata uaria condere, ut Oratii, Iuuenalis et Persii. 

   

Atente-se para o facto de, na parte final do D. 2 c. 7, se proclamar de forma 

solene a escrita de pequenos poemas levados a efeito por Horácio, Juvenal e Pérsio. 

Antes de focarmos o assunto relativo à segunda passagem da carta ao citado 

Marquês da autoria de Cataldo, a qual se prende, como dissemos, com o aspecto que 
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pretendemos elucidar, vamos tecer algumas palavras sobre o Decreto13 e sobre o seu 

compilador14, recorrendo para o efeito, consciente e propositadamente, várias vezes, a 

citações de estudiosos desta temática, com o intuito de oferecermos uma visão tanto 

mais clara quanto possível. 

 Anteriormente a Graciano o sistema legislativo canónico traduz-se numa mera 

justaposição de textos, sem ulterior harmonia e comentário dos mesmos. Por esse 

motivo, o monge da congregação dos camaldulos, com a sua compilação intitulada 

Concordia discordantium canonum, é tido com inteira justeza como o Pai da ciência 

canónica (Kuttner 1980: 3; García y García 1985a: 36-37). Isto, porquanto até ao 

aparecimento do Decreto, nos meados do século XII, existira Direito Canónico, mas não 

uma ciência do Direito Canónico (García y García 1987: 256). 

                                                           
13 De acordo com Antonio García y García, a data de composição do Decreto de Graciano situa-se entre 
os anos de 1140 e de 1150, não restando dúvidas que o decurso de tempo que ocorreu durante a sua 
elaboração foi extenso (García y García 2000a: 17). Por seu turno, Enrique De León sustenta que a data de 
composição da obra em causa se deve colocar ao redor de 1145 e nunca antes do 1138, ano em que Otão é 
nomeado bispo de Lucca (De León 2003: 103). Repare-se, entretanto, no que escreve este insigne autor, 
quando se reporta às diferentes perspectivas pelas quais se podem observar o Decreto de Graciano (De 
León 2003: 95 nota 20): 
 

La diversa prospettiva da cui si osserva il Decretum mi pare 
decisiva. Senza entrare adesso su quale sia quella più giusta, è evidente che se 
si osserva il Decretum come un testo fisso, piatto, redatto in una sola stesura 
sulla quale sono stati inseriti posteriormente testi – come le paleae o le 
duplicazioni –, allora è chiaro che qualsiasi lavoro per ricostruire criticamente 
un testo è visto come un tentativo di scoprire quale sia l’originale, mettendo in 
evidenza gli errori dei copisti e le divergenze esistenti tra i manoscritti, o al 
massimo la capacità innovativa di alcuni “maestri” nell’introdurre alcuni brani 
che chiariscono certi passaggi. Ma se la prospettiva è diacronica, e cioè 
contempla la possibilità di vedere un testo elaborato a tappe – due o più – è 
evidente che ci sarà una fase precedente e un’altra o altre successive, e che il 
testo oltre a relevare gli errori dei copisti si da notizia di testi inseriti prima o 
doppo, in una fase antica o in una fase molto recente dello sviluppo del testo e 
non solo della copiatura. E da quando sappiamo che il Decretum ha avuto due 
o più stesure, si è aperto improvisamente un campo molto vasto di ricerca che 
non può fermasi nel ripetere o accettare in modo acritico le cose del passato. 
Questo è, a mio avviso, il vero senso dello studio di questi testi, che 
trasmettono notizie la cui veridicità dipende dal momento in cui sono stati 
elaborati e da quando sono stati inseriti sul Decretum, insieme con altri dati 
che finora non erano nemmeno presi in considerazione. 

 
 Relativamente às paleae, referidas nesta passagem acabada de transcrever de Enrique De León, 
informa Rudolf Weigand que a história das paleae como aditamentos posteriores ao Decreto de Graciano 
é quase tão antiga como a do próprio Decreto (Weigand 1998: 883).   
 
14 Adverte Carlos Larrainzar (Larrainzar 2003: 57): 
 

Lo studio di Graziano non è un intrattenimento dilettante per eruditi, 
come chi impara sezionando un cadavere, ma l’incalzante lavoro di chi vuole 
conoscere con rigore i modi e le maniere in cui la fede cristiana è diventata 
cultura nel corso dei secoli, cultura canonica (...).  
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 Esta obra Concordia discordatium canonum torna-se numa espécie de manual de 

raciocínios e soluções ou, se quisermos, num manual composto por argumentos de 

razão e de autoridade justificativa (Kuttner 1983: 26). Com ela, Graciano conferiu à 

ciência decretista uma directriz que se conservou durante todo o medievo.  

O Decreto transforma-se no liber auctoritatum com exclusão de todas as outras 

colecções canónicas. Na expressão deveras elucidativa de Stephan Kuttner, é o Digesto 

dos canonistas, posto que se configura de forma definitiva como um corpus integral – 

com excepção de um determinado número de cânones suplementares – da tradição 

disciplinar antiga da Igreja (Kuttner 1983: 27). 

 Ensina Antonio García y García que (García y García 2000b: 64): 

 
El redescubrimiento de la lógica aristotélica, intoduce en el 

derecho canónico el elemento dialéctico. Las autoridades reunidas en 

el Decreto de Graciano, tomadas de las más diversas fuentes del 

primer milenio de la Iglesia, contenían contradicciones evidentes, que 

se reflejan en el mismo título del Decretum de Concordia 

discordantium canonum. Este enfrentamiento dialéctico propicia la 

discusión y nuevas soluciones. 

 

E afirma, ainda, este estudioso espanhol da canonística medieval (García y 

García 2000c: 427-428): 

 
Entre otras que podríamos mencionar, Graciano constituye la 

síntesis superadora del derecho canónico del primer milenio del 

cristianismo. El autor del Decreto introduce la dialéctica en una masa 

informe de textos iuxtapuestos, como se expresa en su título 

primigenio de Concordia discordantum canonum. Con ello puso unas 

bases sólidas para conseguir dos cosas que antes eran inalcanzables: la 

unidad externa e interna del derecho canónico, es decir un código o 

colección única para toda la Iglesia, y una cierta coherencia interna del 

sistema resultante. 

 

Tenha-se presente também as seguintes palavras de Stephan Kuttner, não 

obstante a sua transcrição ser extensa (Kuttner 1980: 8): 
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What had been outlined in the dielectical precepts of these 

early generations was finally accomplished in Gratian’s Concordia 

discordatium canonum. Conceived as a universal treatise on the 

institutions and problems of canon law, the book used the whole of the 

traditional auctoritates handed down in the earlier collections as 

material from which to draw, point for point, the textual arguments for 

the canonical doctrines Gratian proposed. With all its obvious 

deficiencies, the book demonstrated that it was possible by a process 

of reasoning and organization to cast all the apparently unwieldy mass 

of canons into a system, however imperfect, of jurisprudential 

thought; that it was legitimate for such organized thought to find a 

place, as a discipline of its own, somewhere between sacred theology 

and the legal science which, in the wake of the restoring of the full 

Corpus iuris civilis, had just then been reborn in the city of Bologna, 

where Gratian’s own monastery stood.  

 

Diga-se, agora, que o Decreto tem um valor jurídico e um valor histórico- 

-doutrinal. O primeiro – o valor jurídico – respeita ao facto de constituir uma colecção 

privada, a qual nunca adquiriu a aprovação oficial da autoridade competente que o 

declarasse como texto legal, revestindo, deste modo, todos os textos nele inclusos 

idêntico valor jurídico ao que gozavam antes de serem recolhidos no Decreto. O cariz 

de texto oficial que lhe confere o Papa Gregório XIII, no ano de 1580, não lhe aduz 

qualquer valor legal mas apenas o valor de compilação oficial que deve ser utilizada no 

foro e no ensino. Por seu turno, o segundo – o valor histórico-doutrinal – reporta-se à 

divisão que o Decreto realiza na história da ciência canónica e da vida jurídica da Igreja 

em duas grandes partes. Com efeito, esta obra é o termo ad quem dos onze primeiros 

séculos da história da disciplina da Igreja e o termo a quo dos séculos seguintes até ao 

presente. Na realidade, é o texto oficial da Igreja Católica até 1918, sendo o centro de 

gravidade de toda a canonística (García y García 2000a: 24-25). 

A finalizar esta problemática, não podemos deixar de enunciar aqui a hipótese 

defendida por Anders Winroth no seu livro The Making of Gratian’s Decretum sobre a 

compilação de que nos temos vindo a ocupar, bem como as respectivas opiniões críticas 

acerca daquela hipótese por parte de José Viejo-Ximénez e Carlos Larrainzar. 

Para Anders Winroth (Winroth 2000: 3), a descoberta de que o Decreto: 
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(...) is not one book but two has manifold implications. To 

begin with, it has become easier to read and interpret the Decretum. 

Many have complained that Gratian’s discussion is rambling and that 

it fulfils but poorly the promise of the work’s original title (see below) 

to harmonize the contradictions of canon law. In comparision, Peter 

Lombard’s slighty later Sentences seem better organized and better 

argued. The first version (or, as I call it, the first recension) is more 

succint and to the point than the text previously known (the second 

recension). This makes it less confusing for the reader, who will be 

able to distinguish between Gratian’s original argument and the later 

additions of the second recension. 

 

Continua a elucidar este estudioso (Winroth 2000: 3-4): 

 
In the first recension, the nature of Gratian’s project and his 

contibution to early scholastic methods is clearer. The ratio of 

commentary to quoted text is higher, making the first recension a 

more analytical and less discursive work than the second recension. 

Not every contradiction is resolved even in the first recension, but it 

becomes easier to understand why the Decretum was adopted as the 

primary text book of canon law. Gratian deserved a place next to Peter 

Lombard in Paradise. 

The first recension is not only shorter and more succinct, it is 

also different from de second recension in many other respects, which 

allows the scholar to trace the surprisingly rapid legal and intellectual 

development during the interval between the two recensions. De first 

recension contains remarkably little Roman law and technical 

language.  

 

 E conclui (Winroth 2000: 4): 

 
A comparison between the two recension raises important 

new questions about the legal renaissance of the twelfth century, some 

of which will be addressed in this book. I shall argue that the lack of 

Roman law in the early version is not an expression of Gratian’s 

distrust of or disgust for secular law. It simply shows that Gratian was 

not particularly well oriented in Roman law. This is in fact to be 

expected, since the teaching of Roman law was not as far advanced in 
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his time as the foundation myth of the Roman law school in Bologna 

claims. I shall also suggest that the differences between the two 

recensions are so great that it becomes difficult to think of them as the 

products of a single author. 

 

Eis exposta a hipótese apresentada por Anders Winroth com as suas próprias 

palavras, com a finalidade de em nada atraiçoarmos o seu pensamento. Vejamos, então, 

quais as críticas tecidas pelos dois investigadores espanhóis. 

A partir do manuscrito da obra de Winroth – The Making of Gratian’s 

Decretum, que veio a lume na Cambridge University Press, em 2000 –, disponibilizado 

pelo autor a José Viejo-Ximénez, este último vem defender que similar hipótese 

pressupõe uma generalização tão ampla que apenas poderia ser aceite a partir de dados 

exaustivos, bem avaliados nas fontes. Assim sendo, entende poder e dever ser objecto 

de crítica a proposta de Anders Winroth pelas suas manifestas insufiências, uma vez 

que, antes de tudo, torna-se imprescindível clarificar quais são os dois termos da 

comparação entre a first recension e a second recension (Viejo-Ximénez 1999: 340). 

Outra objecção surge da parte de Carlos Larrainzar, quando sustenta que talvez 

os maiores reparos que podem ser endereçados à ideia suscitada por Winroth se 

traduzem no facto de no seu estudo se notar a falta de uma análise completa e 

individualizada dos códices antigos. Advoga também que a investigação codicológica 

realizada por Anders Winroth é insuficiente para este poder fundamentar as conclusões 

que retira (Larrainzar 2003: 82).     

   Passemos, pois, após este sucinto discurso sobre Graciano e a sua obra, à 

segunda passagem onde confessa Cataldo Parísio Sículo o seguinte (Costa Ramalho 

1994a: 46 texto latino, 47 texto português):  

 
Non commemoro quae in iure ciuili pro poetis facientia 

comperio dicta, quale est illud Imperatoris, Homerum omnis uirtutis 

patrem appellantis. Et poetae dictum tanquam moralis philosophi ualet 

et seruatur in iure.  

 

Texto que merece a seguinte tradução do nosso maior estudioso de Cataldo: 
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Não recordo agora as referências que encontro no Direito 

Civil, em favor dos poetas, como aquela do Imperador que chama a 

Homero o pai de todas as virtudes. E um dito do poeta tem valor igual 

ao de um filósofo moral e é respeitado em Direito. 

  

Aqui deixamos uma breve observação relativa à primeira parte do texto 

traduzido por Américo da Costa Ramalho, quando verte «Non commemoro quae in iure 

ciuili pro poetis facientia comperio dicta (...)» por «Não recordo agora as referências 

que encontro no Direito Civil, em favor dos poetas (...)». 

Ela prende-se, efectivamente, com a expressão Direito Civil (Ius Civile) 

utilizada pelo tradutor, a qual não deveria ter sido vertida para português15.  

Na verdade, atente-se nas significativas palavras do reputado romanista 

Sebastião Cruz, quando alerta (Cruz 1984: 45): 

 
Ius civile significa ius próprio dos cives; na formulação mais 

primitiva, denominava-se ius quiritium, direito próprio dos «quirites»; 

portanto «ius civile» não pode traduzir-se por «direito civil» (com o 

significado hoje corrente desta expressão) nem mesmo por «direito 

                                                           
15 Santos Justo constitui também um exemplo de um autor que traduz a expressão Ius Civile por Direito 
Civil quando verte um texto de Direito Romano – o D. 50, 17, 202 (IAVOLENUS libro undecimo 
epistularum) – para vernáculo (Santos Justo 2001: 291 nota 19; 2005: 20 nota 2). Reza o D. 50, 17, 202: 
«Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset». Texto que Teresa 
Luso Soares traduz do seguinte modo: «Em ius civile, toda a definição é perigosa, pois é raro que não 
tenha de ser alterada» (Luso Soares 1987: 17). Apesar deste texto do jurista romano Javoleno constante 
do Digesto – D. 50, 17, 202 – ser dos mais conhecidos, Eduardo Vera-Cruz Pinto afirma que ele pertence 
a Pompónio. Senão veja-se quanto diz: «Sobre a iurisprudentia como fonte de ius escreve Pompónio, l. s. 
ench. (D. 50.17.202): “constare ius non potest nisi sit aliquis iuris peritus per quem cottidie in melius 
produci”» (Vera-Cruz Pinto 2009: 329 nota 18). Ora, em prol da verdade científica, diga-se que a 
passagem latina que faz parte de um texto de Pompónio transcrita por Eduardo Vera-Cruz Pinto não é do 
D. 50, 17, 202, mas do D. 1, 2, 2, 13 (POMPONIUS libro singulari enchiridii), como se comprova de 
imediato com a transcrição integral do D. 1, 2, 2, 13:  
 

Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de 
magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per 
eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim ius in 
civitate esse nisi sint, qui iura regere possint? post hoc dein de auctorum 
successione dicemus, quod constare non potest ius. nisi sit aliquis iuris peritus, 
per quem possit cottidie in melius produci.  

 
Na tradução portuguesa de Teresa Luso Soares (Luso Soares 1987: 20):  

 
Depois de conhecidas a origem e a evolução do direito, é lógico que 

vejamos os nomes e a origem dos magistrados, porque, como expusémos o 
direito é realizado por aqueles que têm jurisdição: porque de valeria, na verdade, 
existir um direito na cidade se não houvesse quem pudesse cumpri-lo? Depois 
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privado»; seria como traduzir «Direito Português» por «direito civil», 

ou por «direito privado», quando, além do direito civil, existem o 

direito comercial (e estes dois, juntos, constituem o direito privado), o 

direito constitucional, o direito processual, o direito penal, etc., etc., 

(formando estes últimos, juntos a outros ramos jurídicos, o chamado o 

direito público). «Ius civile» é uma das muitas expressões jurídicas 

romanas que não comportam uma tradução exacta. 

  

Assim sendo, cremos que seria preferível neste caso particular, na esteira do que 

se acabou de transcrever, traduzir do seguinte modo: «Não recordo agora as referências 

que encontro no Ius Civile, em favor dos poetas (...)». 

Feita esta pequena observação intercalar, regressemos à questão principal.  

Quando o humanista italiano refere que o Imperador Justiniano chama a Homero 

o pai de todas as virtudes tem em mente o fragmento da Const. Omnem 11. Diga-se, 

entretanto, que este fragmento foi devidamente identificado por Américo da Costa 

Ramalho (Costa Ramalho 1994a: 47 nota 5) e Teresa Luso Soares (Luso Soares 2005: 

58 e 93 nota 18). Todavia, apenas esta última autora obedece às regras que hoje em dia 

se utilizam para citar o Corpus Iuris Civilis16, o qual é constituído pelas Instituições de 

Justiniano, pelo Digesto, pelo Código de Justiniano e pelas Novelas17.  

                                                                                                                                                                          
disto, trataremos, em seguida da tradição dos autores, porque o direito não pode 
subsistir se não há algum jurisperito que possa quotidianamente aperfeiçoá-lo.    

 
16 Para a forma como se deve actualmente citar o Corpus Iuris Civilis (v. g. Ventura 1967: 172, 174, 177- 
-178; Cruz 1984: 36-37; Iglesias 1994: 71). Escreve, na sua tese de doutoramento, Eduardo Vera-Cruz 
Pinto relativamente ao Digesto: «A citação do Digesto segue o método filológico: D. 10, 4, 3, 9 = livro 
10; título 4; lei ou fragmento 3; parágrafo 9. Eliminámos sempre os números romanos» (Vera-Cruz Pinto 
2003: 9». No entanto, na obra em causa o enunciado pelo autor, por vezes, não foi cumprido. Vejam-se 
estes dois casos: «D. I, 2, 2, 3», «D. 50, 7; De Leg., fr., 18 (17)» (Vera-Cruz Pinto 2006: 166 nota 128 e 
381 nota 319). Em suma, Eduardo Vera-Cruz Pinto não eliminou sempre os números romanos nem 
respeitou sempre o método filológico que disse seguir no tocante ao Digesto. Por seu turno, em relação ao 
Código de Justiniano, Castanheira Neves não o cita conforme o usualmente utilizado hoje em dia. Com 
efeito, cita o Codex da forma que passamos a reproduzir: «C. I., 14, 12, §§ 3 e 5)» (Castanheira Neves 
1995b: 339).     
 
17 Como adverte Sebastião Cruz, a voz corpus é uma metáfora, significando, por exemplo, um todo, 
composto de partes devidamente dispostas; um todo ordenado, em que há princípio, meio e fim; um todo, 
com cabeça, tronco e membros. Assim sendo, aplicando-se esta metáfora do corpus como cabeça, tronco 
e membros ao Corpus Iuris Civilis, talvez se possa dizer, segundo este romanista, que as Instituições 
seriam a cabeça, o Digesto, o tronco, o Código e as Novelas os membros – o Código, os membros 
superiores e as Novelas, os membros inferiores (Cruz 1984: 36-37 nota 53). São de Alvaro D’Ors as 
seguintes palavras, a propósito do Corpus Iuris Civilis do Imperador Justiniano, que passamos, desde já, a 
transcrever (D’Ors 1983: 106-107): 
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 Cataldo Parísio Sículo, na carta dirigida ao Marquês de Vila Real, tão-só se 

recorda da menção feita no Ius Civile aos poetas como aquela que se lê na Const. 

Omnem 11, como resulta do mencionado passo. 

 Reza, a dada altura, o texto da Const. Omnem 11:  

 
(...) quia vestris temporibus talis legum inventa est 

permutatio, qualem et apud Homerum patrem omnis virtutis Glaucus 

et Diomedes inter se faciunt dissimilia permutantes (...). 

 

 Desta passagem da Const. Omnem 11 constata-se efectivamente que o Imperador 

Justiniano chama na realidade ao Poeta Homero o pai de todas as virtudes, aludindo 

ainda aos nomes de Glauco e de Diómedes, no final deste fragmento.  

Compete, por conseguinte, completar o humanista italiano Cataldo naquilo que 

ele abertamente revela não se lembrar. Para isso, é necessário atentar nos textos do 

Corpus Iuris Civilis.  

É precisamente o que vamos fazer, conquanto sem estarmos embuídos da 

preocupação de sermos exaustivos. Contudo, pensamos que os textos que passamos a 

apresentar servem, sem dúvida, de exemplo para um melhor esclarecimento desta 

problemática. 

 Note-se, entretanto, que de acordo com Alvaro D’Ors, o Corpus Iuris Civilis é o 

livro da revelação jurídica; é o livro que deve ser conservado, interpretado, divulgado, 

respeitado e venerado, o qual representou para a mentalidade universitária da Idade 

Média uma posição semelhante à desempenhada pela Bíblia. Daí, segundo este mesmo 

autor, a facilidade com que o método escolástico se aplicou de igual maneira à Teologia 

e ao Direito (D’Ors 1980: 174).  

                                                                                                                                                                          
La compilación de Justiniano consta de tres partes: una introducción 

(Institutiones), una antología jurisprudencial (Digesta) y una antología de 
leyes imperiales (Codex); a estas tres partes se agregó después una cuarta, que 
contiene las leyes posteriores a Justiniano (Novellae). En este orden aparecen 
desde antiguo en las ediciones del Corpus Iuris Civilis. Sin embargo, no es 
éste el orden por el que procedieron los compiladores, cuyo primer esfuerzo 
fue el de codificar las leges, pero de manera más completa que Teodosio II, y 
sólo después codificaron el ius. En efecto, el primer libro que se promulgó fue 
el Código, en una primera edición del año 529. Ya antes de empezar el trabajo 
del Digesto, Justiniano reunió una serie de leyes dadas para dirimir dudas 
doctrinales – las Quinquaginta decisiones (del año 530) –, a las que siguieron  
otras similares, suscitadas por aquel trabajo, hasta que se decidió publicar un 
nuevo Código, que apareció después del Digesto, en 534: el Codex Iustinianus 
que se nos conserva.   
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Ainda para Alvaro D’Ors, a par da Bíblia, o livro por antonomásia, e do Corpus 

Aristotelicum, ou seja, as obras da Filosofia grega, a compilação do Imperador 

Justiniano constitui um dos três pilares em que assenta a Cultura europeia (D’Ors 1997: 

116). E para Bartolomé Clavero (Clavero 1994: 119):  
 

La historia del orden social en Europa occidental ha tenido 

tradicionalmente sus cimientos en dos libros o – más propiamente – 

conjunto de libros que, en su forma definitiva, eran ajenos a tal 

espacio geográfico: la Biblia judeo-cristiana, de larga formación hasta 

el siglo II, y la recopilación de derecho romano realizada en el Imperio 

Bizantino, bajo el emperador Justiniano, a meados del siglo VI. Eran, 

ciertamente, como decimos, libros formados en otras culturas (aunque 

el segundo, a diferencia del primero, con materiales procedentes en 

buena parte del mundo romano occidental), y su recepción en nuestro 

ámbito no dejará de efectuarse históricamente mediante las oportunas 

adaptaciones.  

  

Atente-se, pois, de imediato, nos seguintes textos das Instituições de Justiniano 

que nos interessam para a dilucidação do caso em análise: 

 I. 1, 2, 2 – Quando se diz Direito, sem acrescentar de que cidade, subentende- 

-se que se trata do Ius Romanum. Do mesmo modo que quando se diz o Poeta os gregos 

entendem que se fala do egrégio Homero e nós de Virgílio18. 

 I. 2, 7, 1 = D. 39, 6, 1, 1 (MARCIANUS libro nono institutionum) – Há doação 

por causa da morte quando o doador se antepõe ao donatário e a este o antepõe ao 

                                                           
18 Damos aqui o texto integral das I. 1, 2, 2, onde se encontra a referência a Homero e a Virgílio:  
 

Sed ius quidem civile, ex unaquaque civitate appellatur, veluti 
Atheniensium: nam si quis velit Solonis vel Draconis leges appellare ius civile 
Atheniensium, non erraverit. sic enim et ius, quo populus Romanus utitur, ius 
civile Romanorum appellamus: vel ius Quiritium, quo Quirites utuntur: 
Romani enim a Quirino Quirites appellantur. sed quotiens non addimus, cuius 
sit civitatis, nostrum ius significamus: sicuti cum poetam dicimus nec addimus 
nomen, subauditur apud Graecos egregius Homerus, apud nos Vergilius. ius 
autem gentium omni humano generi commune est. nam usu exigente et 
humanis necessitatibus gentes humanae quaedam sibi constituerunt: bella 
etenim orta sunt et captivitates secutae et servitutes, quae sunt iuri naturali 
contrariae. iure enim naturali ab initio omnes homines liberi nascebantur. ex 
hoc iure gentium et omnes paene contractus introducti sunt, ut emptio 
venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum et alii 
innumerabiles. 
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herdeiro em relação à aquisição da coisa. Em Homero, encontra-se uma doação deste 

tipo, a que Telémaco faz a Pireo. 

 I. 3, 23, 2 – Com razão prevalece a opinião de Próculo de que a permuta é um 

contrato específico, diverso do contrato de compra e venda, tendo esta tese também a 

seu favor versos de Homero. 

 I. 4, 3, 1 = D. 32, 65, 4 (MARCIANUS libro septimo institutionum) – Tendo-se, 

de igual maneira, considerada de aplicação a Lei Aquília aos porcos, uma vez que como 

pastam juntos, também formam uma manada, conforme consta da Odisseia de Homero. 

 E do Digesto, a par da Const. Omnem. 11, sirvam de exemplo para a elucidação 

do assunto em apreço, os textos que seguem: 

 D. 1, 8, 6, 5 (MARCIANUS libro tertio institutionum) – Tem-se por mais 

procedente que o cenotáfio seja um religioso, como testemunha Virgílio19. 

 D. 18, 1, 1, 1 (PAULUS libro tertio institutionum) – (...) testemunho de Homero, 

que fala da compra de vinho pelo exército grego em troca de bronze, ferro e homens, 

naqueles conhecidos versos da Ilíada. 

 D. 32, 52, 1 (ULPIANUS libro vicesimo quarto ad Sabinum) – Ao legatário de 

cem livros dar-lhe-emos cem códices, não cem partes distintas pelo engenho do autor 

para compor um livro completo; por exemplo, se possuía todo o Homero num só códice, 

não se conta isso como quarenta e oito que são os cantos ou livros em que se divide, 

mas sim um só códice de todo o Homero vale por um livro20. 

 D, 32, 52, 2 (ULPIANUS libro vicesimo quarto ad Sabinum) – Caso se tenha 

legado as obras completas de Homero e o livro não está completo devem-se quantos 

sejam os cantos que haja nele21. 

 D. 33, 10, 9, 1 (PAPINIANUS libro septimo responsorum) – Admite-se que as 

mesas são mobiliário, seja qual for o material de que forem feitas mesmo que sejam de 

                                                           
19 D. 1, 8, 6, 5 (MARCIANUS libro tertio institutionum): «Cenotaphium quoque magis placet locum esse 
religiosum, sicut testis in ea re est Vergilius».  
 
20 D. 32, 52, 1 (ULPIANUS libro vicesimo quarto ad Sabinum): 
  

Si cui centum libri sint legati, centum volumina ei dabimus, non 
centum, quae quis ingenio suo metitus est, qui ad libri scripturam sufficerent. 
ut puta cum haberet Homerum totum in uno volumine, non quadraginta octo 
libros computamus, sed unum Homeri volumen pro libro accipiendum est.    

 
21 D, 32, 52, 2 (ULPIANUS libro vicesimo quarto ad Sabinum): «Si Homeri corpus sit legatum et non sit 
plenum, quantaecumque rhapsodiae iuveniantur, debentur».    
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prata ou tenham incrustações de prata, pois os tempos modernos aceitaram que também 

entram no mobiliário as camas e os candelabros de prata, visto, de igual modo, Ulisses 

ter ornado com ouro e prata uma cama fabricada com troncos de madeira verde, que 

Penélope recebeu consoante relata Homero, como sinal para reconhecer o seu marido. 

 D. 38, 10, 4, 6 (MODESTINUS libro duodecimo pandectarum) – O irmão do 

marido é o cunhado que os gregos apelam de daer, como se encontra em Homero, 

quando Helena diz a Heitor, Daer meu; e a irmã chama-se cunhada e entre os gregos 

galos. As mulheres dos irmãos designam-se em latim ianitrices e em grego einateres, 

como o próprio Homero o afirma num dos seus versos. 

 D. 45, 1, 65 pr (FLORENTINUS libro octavo institutionum) – Se alguém 

acrescentar à estipulação algo estranho e que em nada se relaciona com o acto que se 

está a praticar, tem-se como supérfluo e não invalidará a obrigação; por exemplo, se se 

disser antes de prometo as palavras canto as armas e o herói, não deixa por isso de ser 

válida a estipulação. 

 D. 48, 19, 16, 8 (CLAUDIUS SATURNINUS libro singulari de poenis 

paganorum) – Entre os gregos eram castigados os homicídios fortuitos com o desterro 

voluntário, como é dito pelo primeiro dos poetas, isto é, Homero. 

 Fazemos aqui um parêntesis para enunciar de forma sucinta que o Liber 

singularis de poenis paganorum levanta a questão da sua autoria, uma vez que há 

romanistas para quem esta obra pertence a Cláudio Saturnino, como por exemplo Paulus 

Krueger no aditamento intitulado Ordo Librorum Iuris Veteris in compilandis Digestis 

observatus (Pars Sabiniana – 92. CLAUDII SATURNINI liber singularis de poenis 

paganorum) constante da edição do Corpus Iuris Civilis que utilizamos ao longo da 

presente tese; Adolf Berger quando escreve: «... author of a monagraph on penalties of 

which a long excerpt is preserved in the Digest (48.19.16). His identification in the 

INDEX FLORENTINUS with Venuleius Saturninus is not reliable» (Berger 1980: 

690); e Fritz Schulz quando afirma o seguinte: «Claudius Saturninus, De poenis 

paganorum lib. sing. Un lungo frammento (D., 48. 19. 16). Nell’Index (XXI, 4) sotto 

“Venuleius Saturninus”» (Schulz 1968: 463). Por seu turno, ao invés, Sebastião Cruz e 

Juan Iglesias-Redondo, por exemplo, entendem que a obra em causa é de Venuleio 

Saturnino – VENULEIUS SATURNINUS – (Cruz 1984: 371 e 378; Iglesias-Redondo 

1987a: 117; 1987b: 103). Qual então o porquê destas duas opiniões diversas? A resposta 
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prende-se com o facto de se considerar estarmos perante a existência de dois 

jurisconsultos ou apenas de um, pois nesta última hipótese os acima citados juristas 

seriam um só. 

 Exposta esta problemática, regressamos de novo ao assunto, dando mais um caso 

retirado do Digesto. 

 D. 50, 16, 236 (GAIUS libro quarto ad legem duodecim tabularum) – Homero 

informa que entre os fármacos, uns são admiráveis, outros muito nocivos. 

 Do Código e das Novelas nenhum registo se nos deparou em favor dos poetas. 

O humanista italiano Cataldo, na carta ao Marquês de Vila Real, não alude à 

questão de no Ius Civile existirem referências, para além dos poetas que acabámos de 

enumerar, a outros autores da cultura greco-romana. Tal é o que vamos fazer. 

 Quanto às Instituições de Justiniano e ao Digesto, mencionamo-los de seguida, 

uma vez mais sem a preocupação de sermos exaustivos. Já quanto ao Código de 

Justiniano e às Novelas, não achámos qualquer citação de autores clássicos.  

Vejamos, pois, quais são esses textos: 

 I. 4, 18, 5. e D. 50, 16, 233, 2 (GAIUS  libro primo ad legem duodecim 

tabularum) – Nota Xenofonte que eram enviados como projécteis lanças, flechas, 

fundas e numerosas pedras. 

 D. 48, 19, 16, 6 (CLAUDIUS SATURNINUS libro singulari de poenis 

paganorum) – Diz Demóstenes que não é a ferida produzida o que move a ira, mas a 

desonra, porquanto para os homens livres não é tão inadmissível o facto de se ser 

golpeado quanto a afronta. Exclama o orador, aos Atenienses, aquele que dá golpes 

pode acompanhá-los de múltiplas circunstâncias que quem os sofre não poderá 

explicitar a outrem, como são o gesto, o olhar, o modo de falar, o espírito de ofender ou 

a hostilidade, o golpear com os punhos ou na cara; isto provoca a indignação das 

pessoas que não estão habituadas a tais injúrias. 

 D. 48, 19, 39 (TRYPHONINUS libro decimo disputationum) – Cícero na 

Oratione pro Cluentio Habito sustenta que uma dada mulher da cidade de Mileto foi 

condenada à pena capital, em virtude de ter procurado o aborto mediante alguns 

medicamentos após receber uma porção por parte daqueles que iam a herdar como 

substitutos. 
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 D. 50, 11, 2 (CALLISTRATUS libro tertio de cognitionibus) – Com suma 

prudência e autoridade estabeleceu Platão no libro secundo que, entre os gregos, para 

que uma cidade possa viver feliz, torna-se indispensável que existam antes de mais 

pessoas que se dediquem ao exercício do comércio. 

 Deixámos para o fim, propositadamente, o exemplo de Sólon, legislador e poeta 

grego. No que respeita a esta sua última faceta, observa Delfim Leão que há provas 

bastantes para o considerar um poeta no pleno sentido do termo (Leão 2001: 457).  

Quer nas Instituições de Justiniano quer no Digesto é citado. A saber:    

I. 1, 2, 2 (texto atrás alegado quando lembrámos Homero e Virgílio) – onde se 

alude, por esta ordem, às leis Sólon e de Drácon.  

D. 10, 1, 13 (GAIUS libro quarto ad legem duodecim tabularum) – onde se 

refere uma lei promulgada por Sólon em Atenas atinente à acção de deslinde.  

D. 47, 22, 4 (GAIUS libro quarto ad legem duodecim tabularum) – onde se 

indica uma lei de Sólon relativa às associações e corporações. 

 Note-se, em abono da verdade, que já Delfim Leão não deixara passar em claro 

o D. 47, 22, 4, dedicando-lhe a sua atenção (Leão 2001: 388-389). 

 É tempo de retirarmos as devidas conclusões a propósito da passagem da carta 

de Cataldo a D. Fernando de Meneses, Marquês de Vila Real, objecto principal da nossa 

atenção e que se reporta à não lembrança das menções feitas no Ius Civile aos poetas, 

para além daquele que se encontra na Const. Omnem 11. Assim:  

Em primeiro lugar, ao discriminarmos outros textos do Ius Civile, completámos 

aquilo que Cataldo Parísio Sículo admite não ter em mente relativamente aos registos 

dos vates no Corpus Iuris Civilis, concretamente, nas Instituições de Justiniano e no 

Digesto, à excepção daquela que consta da Const. Omnem 11, no caso a alusão a 

Homero.  

Em segundo lugar, reforçámos, ainda, o pensamento do humanista italiano 

quando entende que um dito do poeta tem valor igual ao de um filósofo moral e é 

respeitado em Direito.  

Em terceiro lugar, acentuámos com base em outros textos também eles do Ius 

Civile a ideia, pela sua não menor importância, que no Corpus Iuris Civilis se reconhece 

valor não menos significativo às opiniões expressas de outros autores que não são 

poetas.  
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D. Pedro de Meneses, Conde de Alcoutim, nasceu circa 1487 em Ceuta e vem a 

falecer em Santarém no ano de 1543. 

 Cataldo Parísio Sículo foi uma das personalidades que assistiu a 18 de Outubro 

de 1504, dia de São Lucas, isto é, o dia da abertura das aulas na Universidade de Lisboa, 

à Oração de Sapiência proferida pelo seu discípulo dilecto e um dos seus protectores.  

Neste ano de 1504, o dia 18 de Outubro foi uma sexta-feira (Cappelli 1988: 69). 

 É desta forma que Cataldo relata o acontecimento. Para o efeito, utilizamos o 

texto latino – Cataldi visionum tertius ad Emanuelem triumphantissimum regem –, bem 

como a tradução de Miguel Pinto de Meneses do Livro 3.º das Visões dedicado ao mui 

vitorioso Rei D. Manuel do Sículo que fazem parte integrante da introdução de Moreira 

de Sá à Oração de Sapiência do filho de D. Fernando de Meneses (Meneses 1964: 41 

texto latino, 43 texto português): 

 Lê-se em latim: 

 
Mos apud hispanos, galos, italosque quotannis 

Seruatus nullo transgrediente fuit, 

Tempore descripto supra clareque notato, 

Quo diuum Lucam concelebrare iuuat, 

In doctrinarum laudes laudesque legentum 
  

Em versão portuguesa: 
 

Foi costume sempre sem falta observado de hispanos, 

franceses e italianos, fazer-se, perante a assembleia atenta de mestres, 

todos os anos, no tempo superior e claramente descrito e fixado em 
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que jubilosamente se celebra S. Lucas, uma oração em louvor das 

ciências e dos lentes. 

 

 E, a propósito do encargo acometido, o humanista afirma que embora o Conde 

de Alcoutim fosse jovem, uma vez que ainda não tinha vinte anos, transcendeu em 

merecimentos os seus antigos avós, sendo um autêntico romano no falar (Meneses 

1964: 41 texto latino, 43 texto português). 

 Dá, de seguida, o panorama da sala e do ambiente onde a cerimónia decorreu. 

Dos seus tectos pendiam panejamentos dourados, e alcatifas e tapetes cobriam as 

paredes até ao chão. O Monarca presidiu ao acto seguido de um séquito numeroso 

constituído por Duques e Condes, juntamente com uma multidão de pessoas ávidas de 

ouvir um orador tão novo e nobre. Particulariza a presença do pai, D. Fernando de 

Meneses (Meneses 1964: 41 texto latino, 43 texto português). 

 Narra, ainda, Cataldo Parísio Sículo que D. Pedro de Meneses dividiu o discurso 

em duas partes. Assim, na realidade, escreve (Meneses 1964: 42 texto latino, 43 texto 

português): 

 No original: 

 
Et duplici totam perfecit parte loquelam: 

Doctrinae primum continuere decus; 

Altera laudauit regem regnumque virosque. 

Qua breuius quicquam lucidiusque nihil. 

Nam cum dimidia consumpta est plenior hora, 

Momentum regi quae breue uisa fuit. 

Gratia dicentis, grauitas est tanta quiritis, 

Quod lusitanum firmius esse neges.  
 

Em português:  

 
Dividiu todo o discurso em duas partes: na primeira, fez o 

elogio das ciências, e na outra louva o Rei, o Reino, e os homens 

ilustres. Falou sem delongas excessivas e com incomparável clareza, 

pois levou pouco mais de meia hora, o que pareceu a El-Rei um breve 

momento. Expôs com uma elegância e uma autoridade tão próprias 

dum quirite, que poder-se-ia afoitamente negar tratar-se dum lusitano. 
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Contudo, nem só elogios tece Cataldo ao seu discípulo.  

  Censura-o, designadamente, numa carta endereçada à mãe, D. Maria Freire. Aí 

considera que o Conde de Alcoutim discursara em voz baixa e umas vezes ferira-o 

atrozmente com a excessiva pressa da fala (Sículo 2005: 62 texto latino, 63 texto 

português)22. 

 Ainda, noutra carta dirigida por Cataldo a D. Maria Freire, traduzida por Miguel 

Pinto de Meneses, que se encontra inserta na introdução de Moreira de Sá ao discurso 

do filho do Marquês de Vila Real, podem-se ler as seguintes palavras (Meneses 1964: 6 

texto latino, 7 texto português):  

Em latim: 
 

Retulit tuo nomine Simon Valassus comitis filii tui quondam 

praeceptor te maxima fuisse affectam molestia quod omnes una voce 

(...) ad sidera usque laudassent lectionem illam totumque actum a filio 

tuo in Studiis coram Sacro Collegio confectum, et quod ego non 

abierim ut ceteri contentus; te valde mirari, inde filium adeo tristatum, 

ut a multis lachrymis se nequeat temperare; propterea aequum esse me 

istuc ad vos debere consolandi causa venire, ne filius tanto animi 

dolore concepto aegrotet.   

                                                           
22 Eis o texto latino, na íntegra, da carta a D. Maria Freire: 
 

Omnes sunt laeti, omnes laudant, omnes in idem consentiunt. Solus 
Cataldus dissentit, tristatur et damnat quod suus in nouis scholis coram rege 
fecit discipulus. 

Si rex ipse, non dico comitem filium, publicum illum conscendisset 
locum, regiam exuisset, oratoriam induisset maiestatem. 

In omnibus et fatebor et gloriabor meum fuisse discipulum; in tam 
summissa orando uoce, fateri non audebo, potius negabo: semel nimia dicendi 
celeritas me atrociter uulnerauit, nunc humillima actio cecidit et prorsus 
sepeliuit. Vale.  

 
E, em tradução de Américo da Costa Ramalho e de Augusta Fernanda Oliveira e Silva:  
 

Todos estão contentes, todos louvam, todos no mesmo concordam. 
Só Cataldo discorda, se entristece, e critica aquilo que, nas escolas novas, o 
seu discípulo fez na presença do rei. 

Se o próprio rei, já não falo do conde, teu filho, tivesse subido 
àquele lugar público, teria despido a majestade régia e teria vestido a 
majestade oratória. 

Em tudo, não só confessarei, mas também me gloriarei de ele ter 
sido meu discípulo; mas discursando em voz tão baixa, não ousarei declará-lo 
como tal, antes direi que não: ora uma vez me feriu atrozmente a excessiva 
pressa da fala, ora a acção oratória, de tão apagada, perdeu o vigor e 
inteiramente se afundou. Adeus. 
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 Em vernáculo:  
 

Disse-me da tua parte Simão Valasso, em tempos professor 

do Conde teu filho, que estavas extremamente magoada, porque todos 

à uma, (...), louvaram até aos astros aquela lição e todo o acto feito por 

teu filho nos Estudos perante o Sacro Colégio, e eu não saí contente 

como os outros; que te admiravas muito disto; que teu filho ficara tão 

triste que não podia conter as lágrimas; e que era, por isso, justo que 

eu fosse até junto de vós para vos consolar, a fim de teu filho não 

adoecer com tamanho desgosto. 

 

 Mais adiante, quase no final da epístola enviada a D. Maria Freire, afirma 

(Meneses 1964: 6-7 texto latino, 8 texto português): 

 Na língua do Lácio: 

 
Ex imbecilli consilio meo illud potius mandasses: Catalde, 

omnes in filii mei quas nuper adeptus est laudes consentiunt; solum te 

audio dissentire. Peto si quid ab eo erratum est, corripe. Ipse 

quamcumque statueris paratus est subire correptionem. Totam iram, 

molestiam, moesticiam, in tranquillitatem, gaudium, loeticiam 

vertissem. At vero praedicta proferre non est minuere delictum, sed 

acerbare. Appello simplicissimum erratum in tam erudito, sapiente 

cautoque puero delictum, quem non puerum, sed virum iam maturum 

multo fuisset conuenientius dicere. Errat rudis, indoctus; dignus est 

venia. Errat callidus, doctus non est venia sed reprehensione 

dignissimus. 

     

 Na tradução portuguesa: 

 
Em meu fraco entender, melhor andarias recomendando-me: 

«Cataldo, todos concordam nos louvores que meu filho há pouco 

alcançou, só a ti te ouço discordar; peço-te que, se ele errou, o corrijas. 

Ele está preparado para sofrer a correcção que ordenares». Se assim 

fizesses, mudaria toda a ira, desgosto e tristeza em tranquilidade, 

júbilo e alegria. Mas agora dizer o que disseste não é diminuir, antes 

agravar o delito. Limito-me muito simplesmente a chamar erro ao 

delito de tão erudito, sábio e cauto jovem, ao qual muito mais exacto 
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seria chamar homem já maduro. Erra o rude, o inculto; é digno de 

perdão. Erra o inteligente, o douto; não é digno de perdão, mas muito 

digno de repreensão. 

 

 É chegada a altura de procedermos a um resumo da Oração proferida no Estudo 

Geral de Lisboa. 

 Nestes discursos congéneres, mais ou menos da mesma época, os assuntos 

cultivados pelos oradores não apresentam muitas divergências entre si (Rocha Pereira 

1988: 58; Mendes de Almeida 1988: 116; Costa Ramalho 1997e: 93, 1988d: 35).   

Não vamos respeitar a ordem pelos quais o Conde versou os temas, visto que 

deixaremos para último os aspectos do nosso contributo para um melhor esclarecimento 

deste acto solene. 

 Inicia o seu discurso com um eloquente elogio ao Rei D. Manuel I que, com a 

sua benigníssima índole, o moveu como humilde servo, embora pese a sua juventude e 

pobreza de engenho e de cultura, servi-lo senão nas armas pelo menos na paz e no ócio 

consoante a condição dos tempos (Meneses 1964: 74 texto latino, 75 texto português). 

 Celebra, de igual modo, O Venturoso por este ter tido o engenho de juntar o 

Oriente ao Ocidente, o que se traduz no acrescentar ao nosso domínio a Pérsia, a 

Fenícia, a Arábia Feliz, a Índia e a melhor parte da Ásia, e muitos outros lugares e ilhas 

até então desconhecidas, trazendo à fé cristã inúmeros mortais de seitas vãs, sem se 

injuriar terceiros, tendo em conta apenas o que é do Direito das Gentes (Meneses 1964: 

112-114 texto latino, 113-115 texto português). 

 Se neste elóquio D. Pedro de Meneses faz, como se vê, o louvor 

primordialmente do Monarca, já na Oração de Bolonha, da autoria de Cataldo Parísio 

Sículo, publicada nas suas Epistolae et Orationes I, o louvor é endereçado tão-só à 

cidade italiana (Sículo 1988: i. ij v.º). 

 D. Pedro de Meneses enaltece Lisboa, nos seguintes termos (Meneses 1964: 108 

texto latino, 109 texto português): 

No original: 

 
Et si aliqua urbs hac nostra tempestate est quae dicatur his 

facultatibus excellere cum doctoribus interpretibusque celeberrimis, 

urbs haec Ulyxbona illa est, quae ut diuitiis, auro, argento, omnique 

rerum opulentia, virisque fortissimis cunctas latissimi orbis ciuitates 
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longe antecellit, sic quoque doctrinis optimarumque artium studiis si 

non longe antecellit, huiusmodi tamen iactis fundamentis faustisque 

principiis facile adaequat, breuique tempore se illas superaturam valde 

confidit.  

 

Na nossa língua: 

 
E se nos nossos dias há alguma cidade que se possa dizer 

superior nestes meios de cultura, devido a celebérrimos doutores e 

mestres, essa cidade é a nossa Lisboa, a qual, como de longe excede 

em riquezas, ouro, prata, e em toda a opulência de coisas e homens 

fortíssimos, todas as cidades do vastíssimo mundo, assim também se 

não as supera de longe no ensino e estudo das artes, todavia, com estes 

auspiciosos fundamentos e princípios, fàcilmente as iguala, e confia 

deveras em vir brevemente a superá-las. 

 

 O Infante D. Henrique não é esquecido, devendo-se dar-lhe merecidas graças e 

orar-lhe pela alma. Sobre ele diz que foi o primeiro que, com enorme cuidado e 

liberalidade, estabeleceu estas Escolas com estipêndio público, visto antes só haver 

umas casas pequenas para o ensino (Meneses 1964: 108 texto latino, 109 texto 

português). 

 No que se reporta aos portugueses, vê-os invictos por natureza, desconhecedores 

do medo, porque se acostumaram sempre a triunfar e trazer do inimigo os troféus da 

vitória (Meneses 1964: 118 texto latino, 119 texto português).  

 Vai tratar da forma mais breve que lhe for possível dos louvores das ciências e 

artes exercitadas no Estudo Geral, bem como referenciar nomes daqueles que 

restauraram esta instituição (Meneses 1964: 76 texto latino, texto português). 

 Quanto à rainha de todas as rainhas, a Teologia, sustenta D. Pedro de Meneses 

que aquele que a achar retoma a tranquilidade total de vida. Defende, ainda, que o 

supremo bem é Deus, trino e uno. Para ele, esta disciplina é a única que ensina o que se 

faz e o que se pensa, se é que alguma coisa se faz ou se pensa, na morada celestial. 

Apenas a Teologia tem a capacidade de penetrar nos meandros de todos os céus e no 

que neles existe. Alude à designação do termo de altíssima metafísica empregue para a 

Teologia por parte de alguns filósofos. A importância da Teologia é tal que o leva a 
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dizer que se alguém dominar todas as artes, que de pleno direito se lhe possa atribuir o 

apelativo de cienciarca, mas a esta disciplina não possa servir, não tem, na verdade, 

compreensão alguma das coisas, porquanto todas as demais ciências levam ao 

conhecimento dos seres criados, e só esta ao do próprio Criador (Meneses 1964: 76-80 

texto latino, 77-81 texto português). 

 Uma palavra dedica à Medicina para a comparar com um instrumento musical 

ou não, que se toque por prazer ou por necessidade, em se quebrando, rachando ou 

cansando, não gera nenhuma melodia, capaz de agradar aos ouvidos humanos, assim 

também as almas carecem de realizar as suas operações em corpos doentes. Neste 

contexto, interroga-se o Conde de Alcoutim que, ao ser a Medicina ama e enfermeira 

dos animais racionais e irracionais, quem devolve a saúde na íntegra aos corpos 

debilitados e fracos, não será ela, de igual maneira, quem devolverá, juntamente com os 

corpos, a cura às almas (Meneses 1964: 94 texto latino, 95 texto português). 

 A Retórica é apresentada como uma virgem, recorrendo para o efeito a uma série 

de superlativos absolutos simples: formosíssima, digníssima e elegantíssima. Enquanto 

preceitua, assim se chama; mas, enquanto executa com ordem e propriedade o que 

preceituou, tem o nome de Oratória, disciplina sem a qual toda a doutrina, toda a 

ciência, mesmo tendo olhos, ouvidos e boca, andaria cega, surda e muda. Esta torna 

imortais os homens merecedores de imortalidade e entrega à memória dos vindouros as 

suas melhores acções de paz ou de guerra. O Conde de Alcoutim entende ser necessário 

que o orador nasça com excelente engenho e se faça com sufocante estudo, pois estes 

dois requisitos lhe são indispensáveis. Ao orador é imprescindível também a memória, 

qualificada como o tesouro de todas as coisas. Assim, o orador perfeito só pode ser um 

homem bom, exigindo-se nele um notável talento oratório e todas as virtudes da alma 

(Meneses 1964: 96-98 texto latino, 97-99 texto português). 

 Relativamente à Lógica ou Dialéctica, que no primeiro título se diz discursiva ou 

racional, e no segundo argumentativa, é obrigatória na formação da inteligência dos 

jovens e daqueles que já estão mais avançados no campo do saber. Ela domina as outras 

artes explicando as coisas, através da análise, da definição e da dissertação de molde ao 

opositor se sentir desarmado e envolvido numa teia. Distingue os campos da Dialéctica 

e da Retórica. Aquela conclui os argumentos em breves palavras; esta desenvolve-se na 
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eloquência em linguagem abundante (Meneses 1964: 102-104 texto latino, 103-105 

texto português). 

 A Astrologia, Música, Aritmética e Geometria também são alvo da sua atenção 

(Meneses 1964: 104-106 texto latino, 105-107 texto português). 

 Já a Gramática, arte de todas as artes, é essencial para toda a ciência, pois é ela 

que prepara todas as outras disciplinas. E pergunta o que existe de pior para um homem 

culto do que errar, falando ou escrevendo, nesta arte que é aprendida na infância. A 

Gramática tem forçosamente de ser adquirida nos primeiros anos de idade, uma vez que 

ela depois é de difícil aprendizagem (Meneses 1964: 106 texto latino, 107 texto 

português). 

 D. Pedro de Meneses no seu discurso não descura o louvar a Filosofia, o Direito, 

quer Civil quer Pontifício, e a Poesia (Meneses 1964: 82-94 e 98-102 texto latino, 83-95 

e 99-103 texto português). 

 Focamos, agora, finalmente, os aspectos que nos interessam pôr em destaque. 

São eles dois: 

 O primeiro reporta-se à Filosofia. 

Diz o Conde de Alcoutim, em relação à Filosofia: «Hanc donum deorum 

appellabat Plato». Ou na tradução de Miguel Pinto de Meneses: «Platão chamava-lhe 

um dom dos deuses» (Meneses 1964: 82 texto latino, 83 texto português). 

 Atente-se no facto de que a passagem acabada de transcrever é igual à abertura 

da Oração de Bolonha da autoria de Cataldo a qual integra a obra intitulada Epistolae et 

Orationes I do humanista italiano.  

Reza, com efeito, o texto da autoria do mestre de D. Pedro de Meneses: 

«Philosophia inuentum, vel (vt ait plato) deorum donum (...)» (Sículo 1988: i i v.º). 

 Considera ainda o Conde de Alcoutim que a Filosofia não é senão o desejo de 

sabedoria – «Nec est aliud philosophia nisi studium sapientiae» –, sendo esta a ciência 

das coisas e causas divinas e humanas – «Sapientia autem humanarum diuinarumque 

rerum et causarum scientia» –  (Meneses 1964: 82 texto latino, 83 texto português). 

 A afirmação em causa sobre o que é a sabedoria, uma vez mais, corresponde a 

um considerando da Oração de Bolonha do humanista italiano. Nesta, a sabedoria é 

definida por Cataldo Parísio Sículo como: «(...) diuinarum humanarumque rerum et 

causarum (...)» (Sículo 1988: i i v.º). 
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 É óbvio que, nesta matéria, os ensinamentos do mestre se fazem sentir no seu 

discípulo, o que é deveras natural. 

 Chamamos a atenção para a circunstância da semelhança entre esta definição de 

sapiência e a de jurisprudência constante do Digesto e das Instituições de Justiniano. Os 

dois textos jurídicos são iguais. 

 Senão veja-se: 

 D. 1, 1, 10, 2 (ULPIANUS libro primo regularum): «Iuris prudentia est 

divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia»23. 

 I. 1, 1, 1: «Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti 

atque iniusti scientia». 

 Quem menciona o Digesto – D. 1, 1, 10, 2 – na sua Oração de Sapiência 

pronunciada na Universidade de Coimbra, em 1548, é Belchior Beleago.  

Declara, com efeito, este humanista: «Est autem ius ciuile ut inquit Vlpianus: 

diuinarum atque humarum rerum notitia: iusti atque iniusti scientia». Ou, na tradução 

de Maria Helena da Rocha Pereira: «O Direito Civil é, como disse Ulpiano, o 

conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto» (Beleago 

1959: 51 texto latino, 50 texto português).  

Note-se que o jurisconsulto romano Ulpiano no D.1, 1, 10, 2 escreve 

expressamente Iuris prudentia e não Ius Civile, como se lê no trecho acabado de citar de 

Belchior Beleago24.  

Atente-se, por outro lado, que a tradução de Ius Civile feita por Maria Helena da 

Rocha Pereira por Direito Civil não nos parece ser a melhor solução. Preferível seria, 

segundo julgamos, também neste caso, não traduzir o termo Ius Civile, de acordo com 

os argumentos atrás expostos, a propósito da tradução de Américo da Costa Ramalho de 

uma passagem da Carta ao Marquês de Vila Real da autoria de Cataldo, onde o 

                                                           
23 Este texto do jurista romano Ulpiano foi, num primeiro momento, traduzido por Teresa Luso Soares do 
seguinte modo: «A jurisprudência é o conhecimento das coisas divinas e humanas e a ciência do justo e 
do injusto» (Luso Soares 1987: 32 textos latino e português). Num segundo momento, esta tradução foi 
objecto de uma revisão por parte da autora. Eis o seu novo teor «A jurisprudência é a ciência do justo e do 
injusto, tendo como pressuposto certas coisas divinas e certas coisas humanas» (Luso Soares 1988: 6).    
 
24 De acordo com Sebastião Cruz, o valor de Ulpiano como jurisconsulto reside no facto de ele ser um 
sintetizador brilhante, em virtude de possuir uma vasta cultura jurídica e filosófica, dominando com 
perfeição todo o saber jurídico clássico, bem como a Filosofia grega, sobretudo Platão, Aristóteles e de 
um modo especial Plutarco. Ainda para este romanista, Ulpiano conseguiu inculcar de conteúdo filosófico 
vários textos jurídicos clássicos, tal como o constante do D. 1, 1, 10, 2 (Cruz 1984: 400).   
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humanista italiano afirma que não se recorda das referências constantes do Ius Civile em 

favor dos poetas, à excepção daquela que se encontra na Const. Omnem 11.   

 Ora, existem três espécies de saber. São elas: um saber-puro, um saber-agir e um 

saber-fazer (Cruz 1984: 282-283).  

O saber-puro, que os gregos denominavam de sofía e os romanos de sapientia, é 

um saber pelo saber, pois é o conhecimento em si, abstracto, sem atentar no concreto, 

no lado prático. Neste contexto, a Filosofia surge como a ânsia de saber. O saber-puro, 

sapientia, é a ciência do Ser.  

O saber-agir, que na Grécia se designava por frónesis e em Roma por prudentia, 

é a praxis. É a ciência que se encaminha para a acção. O prudente é aquele que, 

subentendendo a verdade das coisas, as vê no seu aspecto valorativo, de utilidade para o 

homem e para a comunidade. O saber-agir é a ciência dos Valores. A sapientia ilumina 

a prudentia facultando-lhe as verdades fundamentantes, ou seja, as verdades divinas e as 

verdades humanas.  

O saber-fazer, chamado pelos gregos tékne e pelos romanos ars, é um saber 

realizável, uma técnica pura, em virtude de ser o fazer do saber. 

 Assim sendo, a prudência reside naquela virtude pela qual se separa 

voluntariamente o que se deve do que não se deve fazer. À acção jurídica norteia uma 

virtude moral. A saber: a prudência (D’Ors 1973: 56).  

No dizer de Alvaro D’Ors (D’Ors 1977a: 26): 

 
Por lo que al derecho afecta, la Prudencia se presenta en 

forma de «Eubulia», es decir, de Prudencia para dar respuestas acerca 

de los conflictos propios del derecho, pero también como «Synesis», 

que es la Prudencia para enjuiciar bien quien tiene el cargo de juzgar; 

del mismo modo que la «Gnome» es la Prudencia de gobernar bien 

quien tiene el cargo de mandar. Pero, en razón del objeto a que se 

refiere, la virtud de la Prudencia del juicio o del aseoramiento del 

juicio se puede llamar Prudencia del Derecho en general, es decir, 

como decían los romanos y seguimos diciendo hoy: Jurisprudencia, 

que definían aquéllos como la ciencia de lo justo y de lo injusto.  

 

 Logo, a prudência específica do ponderar da acção jurídica é a prudência do 

Direito ou iuris prudentia, porquanto mantém a conexidade da arte ou técnica jurídica 
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com o objectivo da realização da justiça. É, pois, a prudência humana aplicada ao 

Direito; a actividade de acordo com a qual se procura e realiza o que é justo (Luso 

Soares 1991: 12).  

 Face a estas explicações, cremos que se pode apreender o porquê da afinidade 

entre o conceito de sabedoria expendido por Cataldo e pelo Conde de Alcoutim e o 

conceito de jurisprudência que é dado no Digesto e nas Instituições de Justiniano. 

 Já o nosso segundo conspecto prende-se com a Poesia. 

 Declara o filho do Marquês de Vila Real (Meneses 1964: 102 texto latino, 103 

texto português): 

 
Satis sit dicere fuisse per sanctos patres in Decretis decisum 

saeculares litteras, poetarum praesertim eruditionem, ad Sacrae 

Paginae intelligentiam esse sacerdotibus valde necessarias, nedum 

alterius conditionis hominibus. In quibus Decretis praeter alia multa in 

poetarum commendationem haec quoque scribuntur dicta: «Praecepite 

Dominus filiis Israel ut spoliarent Aegytios auro et argento, moraliter 

instruens ut siue aurum sapientiae, siue argentum eloquentiae apud 

poetas inueniremus, in usum salutiferae eruditionis vertamus». 

 

Na tradução portuguesa efectuada por Miguel Pinto de Meneses: 

 
Basta dizer que os Santos Padres decidiram nos Decretos que 

as letras profanas, e sobretudo a erudição dos poetas são muito 

necessárias aos sacerdotes, e muito mais aos homens doutra condição, 

que desejem entender a Sagrada Escritura. Nesses Decretos, além de 

muitas outras coisas, acham-se as seguintes palavras de apreço pelos 

poetas: «O Senhor ordenou aos filhos de Israel que despojassem os 

Egípcios do ouro e da prata, dando-nos como regra moral que, se 

acharmos nos poetas o ouro da sabedoria ou a prata da eloquência, os 

apliquemos no serviço da erudição da salvação». 

 

 O ponto a aclarar é o da citação feita por D. Pedro de Meneses no seu discurso. 

 Ora, esta referência do Conde de Alcoutim, na sua Oração de Sapiência, é 

retirada do de um texto do Decreto de Graciano – Concordia discordantium canonum –, 

como vamos comprovar, e encontra-se depois do texto da D. 37 c. 7, cujo teor aqui 
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recordamos: «Legimus de B. Ieronimo, quod, cum librum legeret Ciceronis, ab angelo 

correptus est, eo quod uir Christianus paganorum figmentis intenderet». 

 Trata-se, na realidade, de um dos dicta Gratiani. 

Os dicta Gratiani são explicações introdutórias ou conclusivas que o Pai da 

ciência canónica dedica às autoridades ou textos recolhidos em cada capítulo do Decreto 

(García y García 2000a: 19).  

Os dicta Gratiani anteriores aos capítulos citam-se utilizando a abreviatura pr. e 

os posteriores com a abreviatura dpc..  

No caso em apreço, D. 37 c. 7 dpc. 2.  

Eis, então, aqui na íntegra este texto que D. Pedro de Meneses reproduz, quase 

na sua totalidade, na sua Oração de Sapiência e que atrás transcrevemos quer na língua 

do Lácio quer em tradução: 

 
Sed econtra legitur, quod Moyses et Daniel omni scientia 

Egiptiorum et Caldeorum eruditi fuerint. Legitur etiam, quod precepit 

Dominus filiis Israel, ut spoliarent Egiptios auro et argento, moraliter 

instruens, ut siue aurum sapientiae, siue argentum eloquentiae apud 

poetas inueniremus, in usum salutiferae eruditionis uertamus. 

 

 Logo, de imediato, o filho de D. Fernando de Meneses elucida: «In Leuitico 

etiam primitias mellis, id est, dulcedinem humanae eloquentiae Domino iubemur 

offerre». Texto que Miguel Pinto de Meneses traduz da seguinte maneira: «No Levítico 

também se nos ordena que ofereçamos ao Senhor as primícias do mel, isto é, a doçura 

da eloquência humana» (Meneses 1964: 102 texto latino 103 texto português). 

 Uma vez mais, o discípulo do Sículo transcreve os dicta Gratiani, como 

passamos a demonstrar. 

 Senão vejamos: 

 D. 37 c. 7 dpc. 3: «In Leuitico etiam primitias mellis, id est dulcedinem 

eloquentiae humanae Domino iubemur offerre». 

 Do Levítico importa mencionar duas passagens que se interligam com o assunto: 

 Lev 2, 11: «Omnis oblatio, quae offertur Domino, absque fermento fiet, nec 

quidquam fermenti ac mellis adolebitur in sacrificio Domino». 
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 Isto é, toda a oferta que seja feita ao Senhor deverá ser cozinhada sem fermento, 

nem ainda deverá ser queimado nada que tenha fermento ou mel entre as dádivas 

consumidas pelo fogo em honra do Senhor.      

 Lev. 2, 12: «Primitias tantum eorum offeretis ac munera: super altare vero non 

imponentur in odorem suavitatis». 

 Ou seja, podem ser apresentadas como oferendas de primícias, em consagração 

do Senhor, mas não sobre o altar como oblação de agradável odor.  

 Assim, a identificação das primícias do mel com a doçura da eloquência 

humana, que D. Pedro de Meneses aproveita na sua Oração, é da lavra de Graciano, 

tomando o monge da congregação dos camaldulos como ponto de partida estes dois 

textos bíblicos do Levítico, acabados de citar, para formular tal asserção. 

 Em suma, levámos a efeito a identificação de quais as citações constantes do 

Decreto, em concreto dos dicta Gratiani – D. 37 c. 7 dpc. 2 e D. 37 c. 7 dpc. 3 –, feita 

pelo discípulo de Cataldo Parísio Sículo quando versa sobre a importância da Poesia na 

sua Oração de Sapiência. 
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A «ORAÇÃO DE SAPIÊNCIA» DE JERÓNIMO CARDOSO 
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O jurisconsulto José Pascoal de Mello Freire, na sua obra Historiae Juris Civilis 

Lusitani Liber Singularis, tece um elogio conjunto a alguns dos nossos maiores autores 

do século XVI dos quais destacamos aqui os nomes de Jerónimo Cardoso, Hilário 

Moreira, Gaspar Barreiros, André de Resende e Inácio de Morais (Mello Freire 1815: § 

LXXXV), uma vez que lhes dedicamos a nossa atenção na presente tese.  

Jerónimo Cardoso é considerado o primeiro lexicógrafo português da língua do 

Lácio. Dele vamos começar por traçar, em breves palavras, o seu perfil académico. 

 Para o efeito, torna-se indispensável ter presente a lição de Justino Mendes de 

Almeida que muito contribuiu para um melhor esclarecimento sobre a relevância de 

Jerónimo Cardoso na Cultura portuguesa, bem como do seu percurso académico (v. g. 

Mendes de Almeida 1959: 139-152, 1988: 99-117). 

 Natural de Lamego, nasce por volta do ano de 1508, vindo a morrer em 1569. 

Pensa-se que deixa a sua cidade natal muito cedo para vir viver para Lisboa. Aqui terá 

frequentado as escolas menores do bairro da Universidade e terá obtido em momento 

ulterior o grau de bacharel em Leis na Universidade. Todavia, é em Salamanca que 

alcança a formação artística bastante para lhe angariar a excelência entre os pedagogos 

lusos da língua da latina. A dada altura da sua vida, mais concretamente em 1530, 

manifesta a vontade de frequentar a Universidade de Paris. No campo da Filologia, 

pode-se afirmar que ela se inicia em Lisboa, desenvolve-se em Salamanca e acentua-se 

com o seu ensino nas escolas menores do bairro da Universidade. Note-se que os 

primeiros estudos da Gramática eram ensinados nestas escolas menores, talvez por esta 

razão não tenha sido professor do Estudo Geral.   

 64



 Em 1 de Outubro de 1536, Cardoso profere na Universidade de Lisboa uma 

Oração de Sapiência. Este dia 1 de Outubro do referido ano de 1536 ocorreu a um 

domingo (Cappelli 1988: 87). 

Veio a Oração em causa somente a lume em 1550. Esta foi, a pedido do seu 

autor, revista por Inácio de Morais, como se depreende de uma carta deste dirigida ao 

amigo. Tal, deve-se, na opinião de Aires Pereira do Couto, ao eventual desígnio de uma 

futura publicação do discurso (Pereira do Couto 2004: 77). Alerta, ainda, este estudioso 

para o facto de que na revisão efectuada foram propostas duas alterações (Pereira do 

Couto 2004: 77, 299 nota 11 e 301 nota 13). 

 Destas duas alterações uma foi aceite apenas em parte, pois o vocábulo escrito 

inicialmente foi substituído por um outro, embora não pelo que tinha sido aconselhado; 

a outra foi-o na íntegra. 

 Esta carta, no juízo deste reconhecido especialista em Inácio de Morais, deve ter 

sido redigida no início de 1537, uma vez que ele partiu, nos primeiros meses do referido 

ano, do Colégio de Penha Longa, em Sintra, onde ensinava, para o Mosteiro da Costa, 

na cidade de Guimarães (Pereira do Couto 2004: 295 nota 1 e 297 nota 5). 

 Atente-se, então, no conteúdo da epístola do humanista brigantino no que diz 

respeito às duas modificações propostas. 

 Quanto à primeira, escreve (Pereira do Couto 2004: 298 texto latino, 299 texto 

português): 

 
Quod uero ais conclamatum pro dictum uide, ne parum 

proprie dicatur. Nam conclamatum dicitur pro eo quod est periit, 

tametsi Erasmus noster eius non meminit. Constat, tamen in hunc 

sensum (auctore Donato) Terentium usurpasse, cum in Eunucho ait: 

“desine, conclamatum est”. Itaque ut ambiguitatis nodum resecarem 

dicerem potius dictum. 

 

 Na tradução de Aires Pereira do Couto: 

 
Quanto a dizeres conclamatum em vez de dictum, vê lá que 

não pareça que está utilizado com pouca propriedade: na verdade diz- 

-se conclamatum, em vez de dictum, daquilo que morreu, embora o 

nosso caro Erasmo não se lembre dessa forma. No entanto consta que 
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Terêncio a empregou neste sentido (segundo informação de Donato) 

quando, no Eunuco, diz: “acabou-se, está arrumado”. E assim, para 

suprimir o embaraço da ambiguidade, eu diria, de preferência, dictum. 

 

 O estudioso de Inácio de Morais informa não ter encontrado na Oração de 

Sapiência quer a palavra conclamatum quer a palavra dictum, constituindo isto para ele 

um meio de prova bastante de que o humanista lamecense, de acordo com a sugestão 

apresentada pelo seu amigo, substituiu a voz conclamatum, se bem que, possivelmente, 

por outra que não a voz dictum (Pereira do Couto 2004: 299 nota 11). 

 Já quanto à segunda, expende (Pereira do Couto 2004: 298-300 texto latino, 299- 

-301 texto português): 

 
Illud tamen quod de sapientia addis: “eamque nisi mors uobis 

adimet nemo”, dixisses uelim, magis iuxta ueram Philosophorum 

atque Theologorum sententiam: “eamque ne mors quidem uobis 

adimere potest”, siquidem cum animus noster immortalis semper 

aeternusque habeatur, et scientia disciplinaque omnis quae in ipso 

inest ne morte quidem ipsa deletur. 

 

 Passagem esta que Aires Pereira do Couto verte desta forma: 

 
Todavia, quanto àquilo que dizes da sabedoria: “e ninguém 

vo-la tirará a não ser a morte”, eu preferia que, segundo a verdadeira 

sentença dos filósofos e dos teólogos, tivesses dito antes: “e essa, na 

verdade, nem sequer a morte vo-la pode tirar. Com efeito, uma vez 

que a nossa alma é sempre considerada imortal e eterna, também toda 

a ciência e a cultura que nela existe não pode ser destruída, nem pela 

própria morte. 

 

 Na verdade, Jerónimo Cardoso acatou o alvitre do amigo, ao escrever na sua 

Oração de Sapiência: «Sapientia vero vestra numquam esse desinet, si semel coeperit, 

eamque ne mors quidem adimet». Palavras que Miguel Pinto de Meneses traduz desta 

forma: «Mas a sabedoria, essa, em começando, jamais deixará de ser vossa e nem a 

morte a tirará» (Cardoso 1965: 144 texto latino, 145 texto português). 
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 Esta modificação efectuada atesta, no entender de Aires Pereira do Couto, que, a 

par da amizade existente entre ambos os humanistas, acrescia um respeito significativo 

pelo saber do brigantino (Pereira do Couto 2004: 301 nota 13).    

 Segue, agora, uma perspectiva do discurso proferido na Universidade de Lisboa. 

 A primeira mensagem do humanista é dirigida ao integérrimo Reitor, aos 

distintíssimos Senadores e à brilhantíssima assembleia, onde declara ambicionar possuir 

a faculdade de articular diante deles uma Oração que lhe permitisse atingir um mínimo 

de fama e de glória (Cardoso 1965: 92 texto latino, 93 texto português).  

Adverte, de seguida (Cardoso 1965: 92 texto latino, 93 texto português): 

 
Nam quoties cogitatione et animo complector, quam 

excelsum in locum et ad dicendum accommodatum temere et 

inconsulto descenderim, et quam difficilem prouinciam sarcinamque 

meis humeris imparem susceperim, quam complures ante me viri, et 

ingenii dexteritate praeestabiles, et multiplici doctrina, variaque 

lectione locupletati suscipere dubitarunt, in maximam (facteor) 

desperationem redigor, terroremque mihi utinam vanum exaliorum 

formidine confingo; ac ex alieno periculo mihi ipse timeam, necesse 

est. 

 

 Palavras que Miguel Pinto de Meneses traduz do seguinte modo: 

 
  Na verdade, sempre que medito e compreendo a quão alta 

tribuna temerária e levianamente vim, quão difícil é a missão e 

superior às minhas forças este encargo que assumi, e que muitíssimos 

varões, antes de mim, notáveis pela destreza de engenho e dotados de 

múltiplo saber e variada leitura, hesitaram em assumir, sinto-me 

(confesso) levado ao maior desalento, e, com receio dos outros, vejo- 

-me possuído dum terror oxalá vão; forçoso é, realmente, que tema por 

mim em face do perigo alheio. 

 

 Diz que, embora careça de merecimentos, possua poucas faculdades oratórias e 

quase nenhuma cultura, a verdade é que foi nomeado para tão elevada empresa 

(Cardoso 1965: 94 texto latino, 95 texto português).  
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 Ora, com a eloquência que lhe é reconhecida, tomamos tal afirmação como uma 

humildade de circunstância que desenvolve mediante um hábil e majestoso arrazoado. 

 Acerca do papel das Letras esclarece que não o pode deixar em claro, visto que 

se lhe afigura especialmente ajustado ao tema fixado e proposto para esta Oração. 

Informa os ouvintes que a Gramática retira o seu nome de letras que os gregos 

denominam grammata e os latinos res literaria. Coloca a questão de saber quem será 

cego e bárbaro de espírito que negue a imensa utilidade da Gramática, da qual as outras 

disciplinas estão dependentes (Cardoso 1965: 96-98 texto latino, 97-99 texto 

português). 

 Recorde-se, a propósito, que D. Pedro de Meneses, Conde de Alcoutim, já no 

seu discurso de 18 de Outubro de 1504, alerta para o facto de nenhuma arte ou ciência 

poder existir sem a Gramática, isto é, ela é imprescindível àqueles que pretendam 

aprender as outras disciplinas (Meneses 1964: 106-108 texto latino, 107-109 texto 

português). 

 Considera que a Arte Poética tem origem na Gramática, a qual designa por fonte 

ubérrima (Cardoso 1965: 98 texto latino, 99 texto português). 

 Também se deve à Gramática a Retórica, cuja alta utilidade para todas as 

cidades, capitães e reis, quer em tempo de paz quer em tempo de guerra, se deduz dos 

exemplos antigos. E, continua, afirmando que a eloquência é suavíssima e quase tão 

doce como o mel (Cardoso 1965: 100 texto latino, 101 texto português). 

 Neste ponto em que o primeiro lexicógrafo português da língua latina compara a 

doçura da eloquência com o mel, tem decerto presente a passagem da Oração de 

Sapiência do discípulo de Cataldo (Meneses 1964: 102 texto latino, 103 texto 

português), o qual, como atrás demonstrámos, cita um dos dicta Gratiani, D. 37 c. 7 

dpc. 3. Por seu turno, Graciano, para elaborar esta feliz analogia, partiu de dois textos 

do Levítico, Lev 2, 11 e Lev 2, 12, como, de igual modo, se viu. 

 Depois da Gramática, dedica a atenção à Dialéctica que tem por finalidade o 

conhecimento do verdadeiro e do falso, abrindo caminhos para todos os santuários das 

ciências. Nota, ainda, que os antigos visavam atingir a Dialéctica e as outras ciências 

após o domínio da Retórica e da Poética, contrariamente aos do seu tempo que sem ao 

menos terem saudado as Musas do limiar da porta, com arrogância de um cheiro de 

Gramática, logo pensam terem um percurso assaz fácil para todas as artes e dizem-se 
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falsamente sequazes da Dialéctica (Cardoso 1965: 106-108 texto latino, 107-109 texto 

português). 

 Disserta, de seguida, acerca da Geometria, da Aritmética, da Música e da 

Astrologia (Cardoso 1965: 108-118 texto latino, 109-119 texto português). 

 A Filosofia, que se divide em Física e em Ética, não é esquecida na sua Oração 

(Cardoso 1965: 120 texto latino, 121 texto português). Para tanto, socorre-se de Cícero 

que afirma que ela é a mãe de todas as artes, bem como uma invenção dos deuses, 

seguindo, por sua vez, Platão quando este diz que a Filosofia é um dom dos deuses 

(Cardoso 1965: 126 texto latino, 127 texto português). 

 Esta ideia de Platão, lembramos, foi exposta por Cataldo, na Oração de Bolonha 

(Sículo 1988: i i v.º) e pelo filho do Marquês de Vila Real, na Oração proferida no 

Estudo Geral de Lisboa, em 1504 (Meneses 1964: 82 texto latino, 83 texto português). 

 Quanto à Economia e à Política, embora de forma breve, não as omite (Cardoso 

1965: 128 texto latino, 129 texto português). Um pouco mais detalhadamente se ocupa 

da Medicina (Cardoso 1965: 128-134 texto latino, 129-135 texto português). Presta 

homenagem ao Direito, tanto Civil como Pontifício, e à Teologia, princesa de todas as 

ciências (Cardoso 1965: 134-142 texto latino, 135-143 texto português).  

Relativamente à Teologia, declara a dado passo (Cardoso 1965: 142 texto latino, 

143 texto português): 

 
Cuius prope infinitas laudes, quae a nemine non solum 

praedicari, sed ne cogitari quidem poterunt nisi diuino ingenio afflari 

contigerit, aliis longe doctioribus praedicandas reliquam. Mihi tantum 

liceat admirari, et perpetuo venerari. Maloque me intra mediocritatis 

limites continere, quam ea dissere, quae infra eius dignitatem dicta 

fuisse videantur. 

  

Texto este que Miguel Pinto de Meneses verte da seguinte maneira: 

 
Deixarei a outros muito mais doutos o encargo de apregoar os 

seus quase infinitos louvores, e, mesmo assim, ninguém poderá fazê- 

-los, nem sequer pensá-los, se não tiver a dita de ser inspirado do Céu. 

A mim apenas me é lícito admirá-la e venerá-la para sempre. E prefiro 
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conter-me nos limites da minha mediania a dizer palavras que 

pareçam abaixo da sua dignidade. 

 

 Jerónimo Cardoso volta aqui a lançar mão de uma humildade de circunstância. 

 Não se esqueça que é a este humanista que Gonçalves Cerejeira apelida de 

pedagogo ilustre, pela índole das suas obras, de Nebrija português (Gonçalves Cerejeira 

1975: 89). E que, por seu turno, Mendes de Castro o considera um humanista de mérito, 

um dos grandes artífices do Renascimento clássico no nosso País (Mendes de Castro 

2002: 9).  

 Quanto à citação do De Legibus feita por Cardoso, relativamente à problemática 

das Leis, apenas uma nota breve aqui deixamos a propósito da identificação da 

passagem do texto da obra de Cícero (Cardoso 1965: 134 texto latino, 135 texto 

português).  

Na citação em causa, o orador romano diz ser realmente certo que as leis foram 

elaboradas tendo em vista a salvação dos cidadãos, a salvaguarda das cidades e para 

assegurar aos homens uma vida de paz e de felicidade. Diga-se, pois, que ela 

corresponde a um dado passo do De Legibus 2, 5, 11.  

Eis na íntegra o teor do De Legibus 2, 5,11: 

  
Ergo ut illa divina mens summa lex est, item quom in homine 

est <perfecta ratio, lex est: ea vero est> perfecta in mente sapientis. 

Quae sunt autem varie et ad tempus descriptae populis, favore magis 

quam re legum nomen tenent. Omnem enim legem, quae quidem recte 

lex appellari possit, esse laudabilem quidam talibus argumentis 

docent. Constat profecto ad salutem civitatumque incolumitatem 

vitamque hominum quietam et beatam inventas esse leges, eosque qui 

primum eiusmodi scita sanxerint, populis ostendisse ea se scripturos 

atque laturos, quibus illi adscitis susceptisque honeste beateque 

viverent, quaeque ita conposita sanctaque essent, eas leges videlicet 

nominarent. Ex quo intellegi par est, eos qui perniciosa et <in> iusta 

populis iussa descripserint, quom contra fecerint quam polliciti 

professique sint, quidvis potius tulisse quam leges, ut perspicuum esse 

possit, in ipso nomine legis interpretando inesse vim et sententiam 

iusti et veri legendi.  
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Ou, na tradução espanhola de Alvaro D’Ors a este trecho de Cícero:  

 
Por tanto, así como aquel espíritu divino es la ley suprema, 

así también, en tanto hay en el hombre <una razón perfecta, esa es ley 

y aparece> perfecta en el espíritu del sabio. Las que cada pueblo hace, 

varias y temporales, tienen el nombre de leyes más por aceptación que 

por serlo realmente. Y cuando dicen aquellos filósofos que toda ley, 

para llamarse rectamente ley, es laudable por sí misma, presentan el 

siguinte razonamiento: Es cosa, sin duda, evidente que las leyes se 

inventaron para salvación de los ciudadanos, seguridad de las ciudades 

y pacífico bienestar de la vida humana, y que los primeros que 

sancionaron disposiciones de ese tipo, propusieron a las comunidades 

populares que redactaran y aprobaran aquello con lo que, una vez 

confirmado y puesto en práctica, pudieran vivir honrada y felizmente; 

y que debían llamar «leyes» a las disposiciones que hicieran y 

sancionaran con ese fin. De donde se puede entender que los que 

dieron a los pueblos órdenes perversas e injustas, al obrar contra lo 

que habían declarado y prometido solemnemente, no dieron «leyes», 

sino otra cosa muy distinta; de suerte que puede resultar claro cómo en 

el mismo sentido de la palabra «ley» está ínsito en substancia el 

concepto del saber seleccionar lo verdadero y justo.      

 

Exorta a juventude ao estudo. Rende preito à sapiência do Reitor. Não olvida a 

cidade de Lisboa, a mais formosa e fértil das cidades do mundo que a fama enobrece, 

visto que é superior às outras pelo encanto do lugar, pelo bom clima e pela imensidão de 

todas as produções e frutos (Cardoso 1965: 142-146 texto latino, 143-147 texto 

português). 

 Voltando um pouco atrás na Oração de Sapiência de Jerónimo Cardoso, em 

particular ao Ius Romanum, que constitui o ponto crucial da nossa indagação, alega este 

humanista (Cardoso 1965: 138 texto latino, 139 texto português): 

  No original: 

 
Romani autem iuris Romulum urbis conditorem suspicium 

dedisse, apud vetustissimos nec minus probatos autores comperio. Qui 

populum in triginta partes diuidendum censuit, quas curias appelauit, 

propterea quod tunc Reipublicae curam per sententias partium earum 
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expediebat; et ita leges quasdam Curiatas ad populum tulit, autore 

Pomponio in primo Digestorum volumine. 

 

 Em português: 

 
Quanto ao direito romano, encontro em antiquíssimos e não 

menos louvados autores que foi Rómulo, fundador da cidade, quem 

lhe deu começo. Determinou que o povo romano se dividisse em trinta 

partes, a que deu o nome de cúrias, pelo facto de exercer a 

administração (curam) do Estado mediante o voto dessas partes; para 

tanto, deu ao povo umas certas leis curiatas, como afirma Pompónio 

no primeiro volume dos Digestos.  

  

 Uma observação relativamente ao facto de Miguel Pinto de Meneses ter 

traduzido Res Publica por Estado. Melhor seria, segundo cremos, não ter vertido esta 

expressão latina. 

 Senão vejamos:  

O Estado surge relacionado com a secularização regalista que impõe a Reforma 

protestante (D’Ors 1961: 23). 

A organização romana afasta-se radicalmente do conceito estatal, devido à 

eminência de uma concepção personalista e não territorialista. O mesmo não se passa 

com os novos territórios políticos da época helenistica, os quais formam a realidade 

histórica mais próxima do moderno Estado, isto é, a forma política territorial que 

aparece no século XVI como superação das guerras de religião. Com efeito, o termo 

Estado não deve estender-se a formas políticas de outros momentos históricos, pelo que 

não é aceitável falar, por exemplo, de Estado faraónico, de Estado visigótico e de 

Estado veneziano. Porém, tal extensão resulta mais admissível quando se fala do 

Estado-Cidade dos gregos ou dos Estados helénicos. Efectivamente, a teoria estatal 

moderna advém da Grécia e não constitui pura casualidade que se tenha escolhido 

precisamente a palavra política para denominar o conjunto de realidades relacionadas 

com o Estado (D’Ors 1979: 62). 

Acresce, por último, que a invenção do termo Estado, em Quinhentos, se deve ao 

italiano Maquiavel, produto da expressão latina status cujo significado era situação 

estável – status rei publicae: estabilidade da República (D’Ors 1977b: 55). 
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Feita a observação, regressemos ao discurso. 

Na verdade, conforme aludira na sua Oração Jerónimo Cardoso, o jurisconsulto 

romano relata no D. 1, 2, 2, 2 (POMPONIUS libro singulari enchiridii) que após se 

desenvolver a cidade, sabe-se, segundo a tradição, que Rómulo dividiu o povo em trinta 

partes que chamou cúrias porque atendia ao cuidado da Res Publica, de acordo com os 

pareceres daquelas partes, e assim ele próprio propôs ao povo algumas leis curiatas25. 

 Continuando a sua exposição, o orador afirma que os reis seguintes também 

criaram leis. E que, conforme consta, todas estas leis foram coligidas e ordenadas por 

Sexto Papírio, no reinado de Tarquínio Prisco, julgando, a propósito, que daí derivou a 

designação de Direito Papiriano (Cardoso 1965: 138 texto latino, 139 texto português). 

 A ideia explanada pelo humanista não é mais do que uma quase reprodução 

integral de Pompónio, quando o jurisconsulto romano explicita no D. 1, 2, 2, 2 

(POMPONIUS libro singulari enchiridii) que: 

  
(...) tulerunt ed sequentes reges. quae omnes conscriptae 

exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus 

Demarati Corinthii filius, ex principalibus viris. is liber, ut diximus, 

appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quiquam ibi 

adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit. 

 

Na tradução de Teresa Luso Soares (Luso Soares 1987: 58): 

 
(...) Também assim procederam os reis seguintes. Todas estas 

leis estão reunidas num livro de Sexto Papírio, o qual viveu naqueles 

tempos em que reinou Soberbo <cognome de Tarquínio, último rei de 

Roma>, filho de Demarato Coríntio, e foi um dos principais homens 

da época. Como dissemos, este livro denomina-se Ius Civile 

Papirianum, não porque Papírio lhe tenha acrescentado algo de seu, 

mas porque coleccionou as leis dadas sem ordem.  

 

                                                           
25 Eis aqui a parte que nos interessa do D. 1, 2, 2, 2 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
 

Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur 
populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propteria, 
quod tunc rei publicae curam per sententias partium earum expediabat. et ita 
leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit (...).  
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 Alerta para o facto de, depois da expulsão dos reis, terem sido criados, segundo 

Tito Lívio, os decênviros, com o intuito de trazerem de Esparta e de Atenas as leis, as 

quais, uma vez obtidas, gravaram em tábuas de marfim e fixaram nas tribunas do foro, 

para quem as quisesse ler. No ano imediato acrescentaram-se duas tábuas. Daqui resulta 

o nome de Lei das Doze Tábuas (Cardoso 1965: 138 texto latino, 139 texto português). 

Afirma, na verdade, Tito Lívio, Ab Urbe Condita, 3, 33, 1:  

 
Anno trecentensimo altero quam condita Roma erat iterum 

mutatur forma ciuitatis, ab consulibus ad decemuiros, quemadmodum 

ab regibus ante ad consules uenerat, translato imperio. 

 

  

Na tradução francesa de Gaston Baillet: 

 
Ansi, en l’an 302 après la fondation de Rome, la constitution 

change une seconde fois et le pouvoir passe des consuls aux 

décemvirs, après avoir passé des rois aux consuls. 

 

E, em 3, 34, 1 lê-se:  

 
Cum promptum hoc ius uelut ex oraculo incorruptum pariter 

ab iis sumi in fimique ferrent, tum legibus condendis opera dabatur; 

ingentique hominum exspectatione propositis decem tabulis, populum 

ad contionem aduocauerunt et, ‘quod bonum, faustum felixque rei 

publicae ipsis liberisque eorum esset, ire et legere leges propositas’ 

iussere (...). 

 

Texto que Gaston Baillet verte para francês do seguinte modo: 

 
Tu en rendant, sans vaine complication, cette justice 

impartiale comme un oracle aussi bien aux grands qu’aux petits, ils se 

consacraient activement à l’établissement du code. Ils présentèrent au 

public ce quíl attendait impatiemment, les dix tables, et convoquèrent 

le peuple, l’invitant «pour le bonheur, le succès et la prospérite de 

l’État, d’eux-mêmes et de leurs enfants, à venir prendre connaissance 

des textes qu’on leur présentait. 
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Também aqui neste caso a voz Res Publica, tendo em conta os motivos atrás 

mencionados, não deveria ter sido traduzida por Estado. 

Transcrevemos agora do 3, 34, 7 estas palavras de Tito Lívio: «Volgatur deinde 

rumor duas deesse tabulas, quibus adiectis absolui posse uelut corpus omnis Romani 

iuris». Ou, na tradução francesa: «A ce moment le bruit se répand qu’il manque deux 

tables, dont l’addition peut seule parfaire l’ensemble et, pour ainsi dire, le corps du droit 

romain (...)».   

 Além do citado Tito Lívio na sua obra Ab Urbe Condita, outra fonte de Jerónimo 

Cardoso para esta questão das leis é, também sem dúvida, Pompónio como passamos a 

comprovar.   

Este jurista romano escreve, com efeito, que ao serem expulsos os reis por uma 

lei tribunícia, todas aquelas leis caíram em desuso e o Povo Romano volta a reger-se 

mais por um Direito indeterminado e pelo costume do que pela lei dada, tolerando isto 

aproximadamente durante vinte anos26. 

 Mais, o jurisprudente romano dá notícia de que, para tal situação não se 

prolongar, decidiu-se publicamente nomear dez pessoas que se dirigissem às cidades 

gregas a solicitar leis com o objectivo de que Roma se pudesse basear nelas. Estas 

seriam escritas em tábuas de marfim, e colocadas na praça pública, a fim de serem 

conhecidas amplamente. No decurso daquele ano atribuiu-se um máximo de poder em 

Roma para, caso fosse necessário, se corrigissem as leis e as interpretassem. Como a 

estas primeiras leis faltasse algo, logo, no ano seguinte, juntaram-se-lhe mais duas 

tábuas. É por esta circunstância que as ditas leis se designam Lei das Doze Tábuas, cuja 

legislação, de acordo com alguns, fora inspirada aos decênviros por Hermodoro de 

Éfeso que andava desterrado por Itália27. 

                                                           
26 D. 1, 2, 2, 3 (POMPONIUS libro singulari enchiridii) «Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes 
leges ac exoleverunt iterumque coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti 
quam per latam legem, idque prope viginti annis passus est». Advirta-se que o Liber Singularis 
Encheridii de Pompónio mereceu a atenção de Teresa Luso Soares que efectuou a sua tradução quase na 
totalidade (Luso Soares 1987: 19-32 textos latino e português, 38-40 textos latino e português, 42-43 
textos latino e português, 45-46 textos latino e português, 52-53 textos latino e português, 57-60 textos 
latino e português e 66 textos latino e português. 
    
27 D. 1, 2, 2, 4 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): 
 

Postea ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decem 
constitui viros, per quos peterentur leges a Graecia civitatibus perscriptas pro 

 75



 Quando na Oração de Sapiência se referem os pareceres e controvérsias dos 

jurisconsultos no foro, bem como por meio dele os homens litigarem entre si, criando-se 

determinadas acções interpretadas pelo colégio dos pontífices, sendo Ápio Cláudio 

quem dá forma a estas acções – o escrivão, deste, seu nome Cneu Flávio, filho de um 

liberto, subtrai-lhe o volume delas dando-o ao povo e em consequência desta sua atitude 

é feito tribuno da plebe e elevado à dignidade senatorial, daqui surgindo o Direito 

Flaviano –, uma vez mais o autor se apoia no citado jurisprudente romano, como 

veremos de imediato (Cardoso 1965: 138 texto latino, 139 texto português). 

 É Pompónio que, sem dúvida, serve de fonte ao lexicógrafo luso que o resume 

de forma assaz clara. Eis a prova à saciedade da mencionada fonte. Assim, em: 

 D. 1, 2, 2, 5 (POMPONIUS libro singulari enchiridii) donde se retira que dadas 

estas leis, ou seja, a Lei das Doze Tábuas, principiou a ser necessária a disputa no foro, 

uma vez que, como costuma naturalmente suceder, a interpretação carece da auctoritas 

dos prudentes. Quer a disputa quer o Direito, que sem constar por escrito vieram a gerar 

os prudentes, não tem um nome concreto, como acontece com as demais partes do 

Direito, que denominam pelos seus próprios nomes, mas no entanto é usual ser referido 

com o nome comum de Ius Civile. 

 D. 1, 2, 2, 6 (POMPONIUS libro singulari enchiridii) donde se infere que, 

seguidamente, derivadas destas leis, surgiram quase em simultâneo as acções, através 

das quais os homens podiam pleitear entre si. A fim de que o povo não instaurasse 

acções à sua vontade, determinou-se que elas fossem certas e solenes. Esta parte do 

Direito tem o nome de legis actiones, isto é, acções legítimas. É deste modo que 

praticamente ao mesmo tempo emergem estes três direitos: a lei das Doze Tábuas, 

derivando a partir delas o Ius Civile e a formação das legis actiones. Contudo, a ciência 

da interpretação e o conhecimento das acções era pertença do colégio dos pontífices, 

sendo por ano nomeado um pontífice para atender aos pleitos privados. Este costume 

perdurou quase cem anos. 

                                                                                                                                                                          
rostris composuerunt, ut possint leges apertius percipi: datumque est eis ius eo 
anno in civitate summum, uti leges et corrigerent, si opus esset, et 
interpretarentur neque provocatio ab eis sicut a reliquis magistratibus fieret. 
qui ipsi animadverterunt aliquid deesse istis primis legibus ideoque sequenti 
anno alias duas ad easdem tabulas addecerunt: et ita ex accedenti appellatae 
sunt leges duodecim tabularum. quarum ferendarum auctorem fuisse 
decemviris Hermodorum quendam Ephesium exulantam in Italia quidam 
rettulerunt.     
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 D. 1, 2, 2, 7 (POMPONIUS libro singulari enchiridii) donde resulta que tendo 

Ápio Cláudio reunido e reduzido a escrito as legis actiones, o seu escriba Cneu Flávio 

entregou ao povo o livro que lhe tirara e a tal ponto isto satisfez o povo que foi 

nomeado tribuno da plebe, senador e edil curul. Este livro que alberga as acções chama- 

-se Ius Civile Flavianum à semelhança daquele outro que se chama Ius Civile 

Papirianum: de facto Cneu Flávio não acrescenta nada de seu ao dito livro. Ao 

desenvolver-se a cidade, faltaram alguns géneros de acções e, por conseguinte, Sexto 

Élio, não muito tempo depois, criou outras acções e deu ao povo o livro, o qual se 

denomina Ius Aelianum. 

 A finalizar a temática do Ius Romanum, expressa Jerónimo Cardoso (Cardoso 

1965:138 texto latino, 139 texto português):  

 
Iuris civilis scientiam plurimi et summi viri professi sunt, de 

quibus puto silendum, ne quam mihi calumniam, vobis vero 

molestiam e satietatem propter illorum mutitudinem numerunque 

prope infinitum afferam.  

 

Miguel Pinto de Meneses verte da seguinte maneira este trecho:  

 
Muitos e grandes varões professaram a ciência do 

direito civil, mas julgo não dever falar deles, a fim de que, 

devido ao seu grande e quase infinito número, não suscite 

contra mim qualquer censura, e em vós enfado e saturação. 

 

 Se bem fez o orador em não enfadar a assembleia, enumerando os jurisconsultos, 

o mesmo não faremos nós, pois convém demonstrar que tal declaração tem por fonte, 

uma outra vez, Pompónio. Atente-se, portanto, no que expõe longamente o jurista 

romano.  

 Muitos e grandes homens professaram a ciência do Ius Civile. Porém, apenas é 

de referir aqueles que alcançaram o mais elevado grau de relevo entre o Povo Romano, 

a fim de se ver quem foram os autores do Ius Civile e os seus atributos. Tibério 

Coruncâneo é o primeiro a exercer publicamente esta ciência28. 

                                                           
28 D. 1, 2, 2, 35 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): 
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 Em primeiro lugar, foi o jurisperito Públio Papiro que compilou as leis régias. 

De imediato, Ápio Cláudio, um dos decênviros, cuja obra maior foi a redacção da Lei 

das Doze Tábuas. Depois deste, temos outro Ápio Cláudio, seu familiar, que teve 

máxima ciência: este foi apelidado de Centemano, tendo feito a Via Ápia, trouxe a água 

Cláudia à cidade e fez prevalecer a sua ideia de que não se recebesse na cidade Pirro. 

Consta que a ele se deve um livro sobre acções de usurpação, cuja existência se 

desconhece. Ainda há outro Ápio Cláudio, o qual se julga ser seu descendente. A este se 

atribui o aparecimento da letra R, com o intuito de se escrever Valeri, em lugar de 

Valesiis, bem como Furii em vez de Fusiis29. 

 Após estes, temos Semprónio, a quem o Povo Romano chamou Sofos, sábio, 

nome pelo qual nem antes nem depois dele alguém foi distinguido. Quem foi 

proclamado óptimo pelo Senado foi Gaio Cipião Nasica e a quem se deu, por 

deliberação pública, uma casa na Via Sacra, para que todos o pudessem consultar com 

mais facilidade. Segue-se-lhe Quinto Múcio, o qual foi enviado como embaixador a 

Cartago30. 

 Aparece depois Tibério Coruncâneo que, como se disse, foi o primeiro a 

professar publicamente o Ius Civile, do qual não existe, contudo, qualquer escrito, mas 

                                                                                                                                                                          
Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt: sed qui 

eorum maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, eorum in 
praesentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus aeque iura 
orta et tradita sunt. et quidem ex omnibus, qui scientiam nancti sunt, ante 
Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur: ceteri autem ad 
hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant solumque consultatoribus 
vacare potius quam discere volentibus se praestabant.   

 
29 D. 1, 2, 2, 36 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
 

Fuit autem in primis peritus PUBLIUS PAPIRIUS, qui leges regias 
in unum contulit. ab hoc APPIUS CLAUDIUS unus ex decemviris, cuius 
maximum consilium in duodecim tabulis scribendis fuit. post hunc APPIUS 
CLAUDIUS eiusdem generis maximam scientiam habuit: hic Centemmanos 
appellatus est, Appiam viam stravit et aquam Claudiam induxit et de Pyrrho in 
urbe non recipiendo sententiam tulit: hunc etiam actiones scripsisse traditum 
est primum de usurpationibus, qui liber non exstat: idem Appius Claudius, qui 
videtur ab hoc processisse, R litteram invenit, ut pro Valesiis Valerii essent et 
pro Fusiis Furii.    

 
30 D. 1, 2, 2, 37 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): 
  

Fuit post eos maximae scientiae SEMPRONIUS (...) GAIUS 
SCIPIO NASICA, qui optimus a senatu appellatus est (...) deinde QUINTUS 
MUCIUS, qui ad Carthaginienses missus legatus, cum essent duae tesserae 
positas una pacis altera belli, arbitrio sibi dato, utram vellet referret Romam, 
utramque sustulit et ait Carthaginienses petere debere, utram mallent accipere. 
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as suas respostas foram numerosas e dignas de memória. Em seguida, temos Sexto Élio, 

Públio Élio, seu irmão, e Públio Atílio. Todos gozaram da máxima ciência na sua 

profissão, de modo que os dois irmãos foram também cônsules e Atílio foi o primeiro a 

ser designado de Sapiens, sábio, pelo povo. Até Énio louvou Sexto Élio, do qual 

subsiste um livro intitulado Tripertita, obra que contém os primeiros rudimentos de 

Direito. Tem este nome, em virtude de à Lei das Doze Tábuas ser acrescentada a 

interpretação e inserirem-se depois as acções da lei. Além deste livro, atribuem-se-lhe 

mais três livros; no entanto, alguns negam-lhe a autoria. Vem a seguir Catão. Após ele, 

Marco Catão, o de maior relevo da família Pórcia, do qual também se conservam livros, 

embora muitíssimos fossem de seu filho, do qual descendem os demais Pórcios31. 

 Depois vieram Públio Múcio, Bruto e Manílio, os fundadores do Ius Civile. 

Públio Múcio deixou dez pequenos livros, Bruto sete, Manílio três e conservam-se uns 

volumes com o título Monumenta Manilii. Os dois primeiros foram cônsules; Bruto 

pretor e Públio Múcio foi também pontifex maximus 32. 

 Sucedem a estes Públio Rutílio Rufo, cônsul em Roma e procônsul na Ásia, 

Paulo Virgínio e Quinto Tuberão, discípulo do estóico Pansa e também cônsul. De igual 

maneira, Sexto Pompeio, tio paterno de Gneu Pompeio, viveu pela mesma altura, bem 

assim, Célio Antípatro, autor de obras históricas, o qual, todavia, dedicou o seu tempo 

mais à eloquência do que à Ciência do Direito. Também Lúcio Crasso, irmão de Públio 

                                                           
31 D. 1, 2, 2, 38 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
 

Post hos fuit TIBERIUS CORUNCANIUS, ut dixi, qui primus 
profiteri coepit: cuius tamen scriptum nullum exstat, sed responsa complura et 
memorabilia eius fuerunt. deinde SEXTUS AELIUS et frater euis PUBLIUS 
AELIUS et PUBLIUS ATILIUS maximam scientiam in profitendo habuerunt, 
ut duo Aelii etiam consules fuerint, Atilius autem primus a populo Sapiens 
appellatus est. Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et exstat illius liber qui 
inscribitur tripertita, autem dicitur, quoniam lege duodecim tabularum 
praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio. eiusdem esse 
tres alii libri referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse: hos sectatus 
ad aliquid est Cato. deinde MARCUS CATO princeps Porciae familiae, cuius 
et libri exstant: sed plurimi filii eius, ex quibus ceteri oriuntur. 

     
32 D. 1, 2, 2, 39 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
 

Post hos fuerunt PUBLIUS MUCIUS et BRUTUS et MANILIUS, 
qui fundaverunt ius civile. ex his Publius Mucius etiam decem libellos 
reliquit, Brutus septem, Manilius tres: et extant volumina scripta Manilii 
monumenta. illi duo consulares fuerunt, Brutus praetorius, Publius autem 
Mucius etiam pontifex maximus.           
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Múcio, designado Muniano é, de acordo com Cícero, o mais eloquente dos 

jurisconsultos33. 

 Posteriormente, Quinto Múcio, filho do pontifex maximus Públio, foi o primeiro 

a organizar por géneros e por espécies o Ius Civile numa obra de dez e oito livros34. 

 O jurisconsulto Múcio teve diversos discípulos, mas especial autoridade tiveram 

os jurisprudentes Aquílio Galo, Balbo Lucílio, Sexto Papírio e Gaio Juvêncio. Foi Galo, 

segundo Sérvio, o jurista a gozar da máxima autoridade pública entre o povo. Contudo, 

todos estes jurisperitos são mencionados por Sérvio Sulpício, apesar de não subsistirem 

obras por eles elaboradas que se possam consultar, nem os seus escritos andarem de 

mão em mão. Porém, os seus livros foram aperfeiçoados por Sérvio, e mediante este 

trabalho temos também memória daqueles jurisconsultos35. 

 Sérvio Sulpício, que obteve o primeiro lugar na oratória forense, embora decerto 

depois de Marco Túlio, foi uma vez consultar Quinto Múcio relativamente a uma 

questão de um amigo seu. Quinto Múcio respondeu-lhe juridicamente e Sérvio pouco 

compreendeu. Perguntou-lhe uma segunda vez. Porém, como continuasse sem entender 

a resposta de Quinto Múcio, este censurou-o do seguinte modo: disse-lhe ser 

vergonhoso que um patrício, nobre e orador forense como ele, não conhecesse o Direito 

do qual se ocupava. Sérvio, ferido com a censura, dedicou-se ao Ius Civile. Foi ensinado 

por Balbo Lucílio e, especialmente, por Galo Aquílio que estava na Cercina. Daqui a 

razão de existirem variados livros de Sérvio feitos na Cercina. Morreu embaixador e o 

                                                           
33 D. 1, 2, 2, 40 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): 
  

Ab his profecti sunt PUBLIUS RUTILIUS RUFUS, qui Romae 
consul et Asiae proconsul fuit, PAULUS VERGINIUS et QUINTUS 
TUBERO ille stoicos Pansae auditor, qui et ipse consul. etiam SEXTUS 
POMPEIOS Gnai Pompeii patruus fuit eodem tempore; et COELIUS 
ANTIPATER, qui historias conscripsit, sed plus eloquentiae quam scientiae 
iuris operam dedit: etiam LUCIUS CRASSUS frater Publii Mucii, qui 
Munianus dictus est: hunc Cicero ait iurisconsultorum disertissimum. 

        
34 D. 1, 2, 2, 41 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): «Post hos QUINTUS MUCIUS Publii filius 
pontifex maximus ius civile primus constituit generatim in libros decem et octo redigendo». 
         
35 D. 1, 2, 2, 42 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
 

Mucii auditores fuerunt complures, sed praecipuae auctoritatis 
AQUILIUS GALLUS, BALBUS LUCILIUS, SEXTUS PAPIRIUS, Gaius 
IUVENTIUS: ex quibus Gallum maximae auctoritatis apud populum fuisse 
Servius dicit. omnes tamen hi a Servio Sulpicio nominantur: alioquin per se 
eorum scripta non talia exstant, ut ea omnes appetant: denique nec versantur 
omnino scripta eorum inter manus hominum, sed Servius libros suos 
complevit, pro cuis scriptura ipsorum quoque memoria habetur.  
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Povo Romano colocou a sua estátua na praça pública, a qual se encontra no Foro de 

Augusto. Há muitos volumes seus. Deixou quase cento e oitenta livros36. 

 Deixou também vários discípulos, mas de entre eles escreveram livros quase só 

os que passamos a elencar: Alfeno Varo Gaio, Aulo Ofílio, Tito Césio, Aufídio Tuca, 

Aufídio Namusa, Flávio Prisco, Gaio Ateio, Pacúvio Labeão Antístio, Cina, Publício 

Gélio. Destes dez, oito escreveram livros, sendo todos ordenadamente distribuídos por 

Aufídio Namusa em cento e quarenta livros. Destes discípulos, tiveram muita 

autoridade Alfeno Varo e Aulo Ofílio. O primeiro jurisprudente – Varo – foi cônsul, o 

segundo jurisperito – Ofílio – continuou na ordem equestre. Este último deixou diversos 

livros de Ius Civile, os quais consolidariam todas as partes da obra. Na realidade, foi o 

primeiro a escrever sobre as leis da vigésima; no tocante à jurisdição, foi também o 

primeiro a ordenar com diligência o edicto do pretor, uma vez que anteriormente apenas 

Sérvio deixou dois livros de uma extrema brevidade sobre o edicto37. 

 Nesta altura, ainda viveram Trebácio, o mesmo que foi discípulo de Cornélio 

Máximo, Aulo Cascélio, discípulo de Volésio, um aluno de Quinto Múcio, o qual, no 

seu testamento, para homenagear o último, instituíu herdeiro um neto deste, Públio 

Múcio. Foi questor e, pese Augusto lhe ter oferecido o consulado, não quis ascender 

mais. Diz-se que, dos dois, Trebácio foi mais exercitado em Direito do que Cascélio, 

Cascélio mais eloquente do que Trebácio, e Ofílio mais douto do que os dois. A não ser 

                                                           
36 D. 1, 2, 2, 43 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): 
  

SERVIUS autem SULPICIUS cum in causis orandis primum locum 
aut pro certo post Marcum Tullium optineret, traditur ad consulendum 
Quintum Mucium de re amici sui pervenisse cumque eum sibi respondisse de 
iure Servius parum intellexisset, iterum Quintum iterrogasse et a Quinto 
Mucio responsum esse nec tamen percepisse, et ita obiurgatum esse a Quinto 
Mucio: namque eum dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in 
quo versaretur ignorare. ea velut contumelia Servius tactus operam dedit iuri 
civili et plurimum eos, de quibus locuti sumus, audiit, institutos a Balbo 
Lucilio, instructus autem maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cercinae: itaque 
libri complures eius extant Cercinae confecti. hic cum in legatione perisset, 
statuam ei populus Romanus pro rostris posuit, et hodieque exstant: reliquit 
autem prope centum et octaginta libros. 

  
37 D. 1, 2, 2, 44 (POMPONIUS libro singulari enchiridii) de que damos aqui um excerto deste texto:  
 

Ab hoc plurimi profecerunt, fere tamen hi libros conscripserunt: 
ALFENUS VARUS GAIUS, AULUS OFILIUS, TITUS CAESIUS, 
AUFIDIUS TUCCA, AUFIDIUS NAMUSA, FLAVIUS PRISCUS, GAIUS 
ATEIUS, PACUVIUS LABEO ANTISTIUS (...) CINNA, PUBLICIUS 
GELLIUS (...). 
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um livro de boas palavras, não existem escritos de Cascélio e de Trebácio existem 

diversos, mas pouco lidos38. 

 Seguiu-se a estes Tuberão, que se ocupou da obra de Ofílio. Foi patrício e 

passou da advocacia para o Ius Civile, sobretudo depois de ter acusado Quinto Ligário e 

não ter ganho uma causa a Gaio César. Este Quinto Ligário é aquele que tendo o 

domínio das costas de África, não permitiu que Tuberão, estando doente, se dirigisse a 

terra nem tirasse água, razão pela qual o acusou e Cícero defendeu. Conserva-se o seu 

discurso muito belo que se chama A Favor de Quinto Ligário. Tuberão foi reputado 

muitíssimo douto em Ius Publicum e Ius Privatum. Deixou muitos livros a propósito de 

um e de outro. Escrevia, no entanto, com um estilo antigo e por esse motivo os livros 

agradavam pouco39. 

 Em momento ulterior a este, gozaram da máxima autoridade Ateio Capito, 

sequaz de Ofílio, e Antístio Labeão, que foi discípulo de todos estes, mas foi ensinado 

por Trebácio. Deles, Ateio foi cônsul. Labeão não quis receber a honra quando lhe foi 

ofertado o consulado por Augusto para substituir alguém; consagrou-se em vez disso de 

uma forma extraordinária aos estudos. Dividira o ano, de maneira a passar seis meses 

em Roma, instruindo os seus discípulos, e seis meses retirado, a escrever obras. Por esse 

motivo deixou quatrocentos volumes, dos quais vários se acham geralmente de mão em 

mão. Estes dois pela primeira vez constituíram, por assim dizer, escolas diferentes. 

Ateio Capito persistia na tradição; Labeão, em virtude da sua própria natureza e pela 

                                                           
38 D. 1, 2, 2, 45 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): 
  

Fuit eodem tempore et TREBATIUS, qui idem Corneli maximi 
auditor fuit: AULUS CASCELLIUS, Quintus Mucius volusii auditor, denique 
in illius honorem testamento Publium Mucium nepotem eius reliquit heredem. 
fuit autem quaestorius nec ultra proficere voluit, cum illi etiam Augustus 
consulatum offerret. ex his Trebatius peritior Cascellio, Cascellius Trebatio 
eloquentior fuisse dicitur, Ofilius utroque doctior. Cascellii scripta non exstant 
nisi unus liber bene dictorum, Trebatii complures, sed minus frequentatur. 

   
39 D. 1, 2, 2, 46 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
 

Post hos quoque TUBERO fuit, qui Ofilio operam dedit: fuit autem 
patricius et transiit a causis agendis ad ius civile, maxime postquam Quintum 
Ligarium accusavit nec optinuit apud Gaium Caesarem. is est Quintus 
Ligarius, qui cum Africae oram teneret, infirmum Tuberonem applicare non 
permisit nec aquam haurire, quo nomine eum accusavit et Cicero defendit: 
exstat eius oratio satis pulcherrima, quae inscribitur pro Quinto Ligario. 
Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures 
utriusque operis libros reliquit: sermone etiam antiquo usus affectavit scribere 
et ideo parum libri eius grati habentur.     
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confiança da sua doutrina, porquanto se dedicara também às demais obras da sabedoria, 

começou a inovar muitas coisas40. 

 E, neste contexto, Massúrio Sabino sucedeu a Ateio Capito, Nerva a Labeão, que 

ainda fizeram crescer aquelas divergências. Nerva foi muito amigo de Tibério. Massúrio 

Sabino foi da ordem equestre o primeiro a publice respondere. De seguida começou a 

dar-se este benefício, mas Tibério já o concedera àquele41. 

 Antes do tempo de Augusto, os príncipes não concediam o Ius Publice 

Respondendi, mas todos os jurisconsultos, que tinham confiança nos seus estudos, 

respondiam aos consulentes. O divino Augusto foi o primeiro que, para dar a essas 

respostas maior autoridade, estabeleceu que elas fossem dadas por sua autorização. 

Daqui em diante começou a solicitar-se isso como benefício42. 

 De imediato, foi concedido pelo Imperador Tibério a Sabino que desse 

oficialmente respostas ao povo. Este jurisconsulto de idade já avançada, quase de 

cinquenta anos, foi recebido na classe equestre43. 

                                                           
40 D. 1, 2, 2, 47 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
 

Post hunc maximae auctoritatis fuerunt ATEIUS CAPITO, qui 
Ofilium secutus est, et ANTISTIUS LABEO, qui omnes hos audivit, institutos 
est autem a Trebatio. ex his Ateius consul fuit: Labeo noluit, cum offerretur ei 
ab Augusto consulatus, quo suffectus fieret, honorem suscipere, sed plurimum 
studiis operam dedit: et totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus 
cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam 
daret. itaque reliquit quadringenta volumina, ex quibus plurima inter manus 
versantur. hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt: nam Ateius Capito in 
his, quae ei tradita fuerent, perseverabat: Labeo ingenii qualitate et fiducia 
doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare 
instituit. 

     
41 D. 1, 2, 2, 48 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
 

Et ita Ateio Capitoni MASSURIUS SABINUS successit, Labeoni 
NERVA, qui adhuc eas disensiones auxerunt. hic etiam Nerva Caesare 
familiarissimus fuit. Massurius Sabinus in equestri ordine fuit et publice 
primus respondit: posteaque hoc coepit beneficum dari, a Tiberio Caesare hoc 
tamen illi consessum erat. 

       
42 D. 1, 2, 2, 49 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): 
   

(...) ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus 
dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus 
respondebant (...) primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, 
constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro 
beneficio coepit. 

       
43 D. 1, 2, 2, 50 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
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 Sucedeu-lhe Caio Cássio Longino. Foi cônsul na época de Tibério44. 

 A Nerva sucedeu Próculo. Nesta mesma altura viveu Nerva filho e outro 

Longino, da classe equestre, mas que ulteriormente ascende à pretura. Todavia, a 

autoridade de Próculo foi maior e, na verdade, teve bastante influência. E, desta feita, 

uns chamaram-se Cassianos e outros Proculeianos, descendendo respectivamente de 

Capito e de Labeão45. 

 Célio Sabino sucedeu a Cássio que desfrutou de grande influência na época de 

Vespasiano; Pégaso a Próculo que no tempo do Imperador Vespasiano foi perfeito da 

cidade; Prisco Javoleno a Célio Sabino; Celso a Pégaso; a Celso pai, Celso filho e 

Prisco Nerácio, que foram ambos cônsules, e Celso pela segunda vez; Abúrnio Valente, 

Tusciano e, de igual modo, Sálvio Juliano a Javoleno Prisco46. 

 Esta obra do jurisconsulto romano Pompónio que vimos referindo – Liber 

Singularis Enchiridii – pode ser dividida em três partes distintas. Na primeira, delineia a 

origem e o processo do Direito, D. 1, 2, 2 pr-12; na segunda, trata dos nomes e origem 

das magistraturas, D. 1, 2, 2, 13-34; e, finalmente na terceira, versa a sucessão de 

autores, D. 1, 2, 2, 35-53. Pelo seu teor, reveste-se de um extraordinário valor do ponto 

de vista historiográfico. Sobre ela escreve Luigi Lombardi (Lombardi 1975:5-6): 

 

                                                                                                                                                                          
Ergo Sabino concessum est a Tiberio Caesare, ut populo 

responderet: qui in equestri ordine iam grandis natu et fere annorum 
quinquaginta receptus est. 

       
44 D. 1, 2, 2, 51 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
 

Huic successit GAIUS CASSIUS LONGINUS (...) hic consul fuit 
cum Quartino temporibus Tiberii (...). 

   
45 D. 1, 2, 2, 52 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): 
  

Nervae successit PROCULUS. fuit eodem tempore et NERVA 
FILIUS: fuit et alios LONGINUS ex equestri quidem ordine, qui postea ad 
praeturam usque pervenit. sed Proculi auctoritas maior fuit, nam etiam 
plurimum potuit: appellatique sunt partim Cassiani, partim Proculiani, quae 
origo a Capitone et Labeone coeperat. 

   
46 D. 1, 2, 2, 53 (POMPONIUS libro singulari enchiridii):  
 

Cassio CAELIUS SABINUS successit, qui plurimum temporibus 
Vespasiani potuit: Proculo Pegasus, qui temporibus Vespasiani praefectus urbi 
fuit: Caelio Sabino PRICUS IAVOLENUS: Pegaso CELSUS: patri Celso 
CELSUS FILIUS et PRISCUS NERATIUS, qui utrique consules fuerunt, 
Celsus quidem et iterum: Iavoleno Prisco ABURNIUS VALENS et 
TUSCIANUS, item SALVIUS IULIANUS.    
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Si trata, a mio parere, di una esposizone preziosa, al tempo 

stesso solida e profunda, del modello privatistico nella sua interezza. Il 

maggior pregio teorico le viene appunto dall’avere individuato e posto 

con la massima chiarezza nei loro reciproci rapporti, i tre momenti 

essenziali del ciclo della vita del diritto.  

 

A propósito deste mesmo livro, afirma categoricamente Franca De Marini 

Avonzo que ele é o primeiro Manual de História Jurídica e pela sua natureza destina-se 

ao ensino na Escola (De Marini Avonzo 1973: 55). Por seu turno, são da autoria de 

Sebastião Cruz estas palavras que passamos a transcrever (Cruz 1984: 381 nota 489): 

 
Os dados que temos a respeito dos jurisconsultos da época 

arcaica são-nos fornecidos, quase ùnicamente, por uma obra de 

POMPONIUS intitulada Liber singularis Enchiridii (...). Embora 

certas informações fornecidas por POMPONIUS não sejam, 

inteiramente fidedignas, este fragmento, conservado em D. 1, 2, 2, é 

de enorme valor, porque, a respeito dos iurisprudentes mais antigos, é 

hoje a única fonte.  

 

Em jeito de conclusão, diga-se que, relativamente ao nosso aspecto crucial, para 

arquitectar o que proferiu Jerónimo Cardoso acerca do Ius Romanum, na sua Oração de 

Sapiência em louvor de todas as disciplinas, a 1 de Outubro de 1536, na Universidade 

de Lisboa, os elementos prestados por Pompónio foram fonte primordial e da maior 

utilidade, como evidenciámos, pese o orador só fazer ao jurisprudente romano uma 

única menção expressa. 
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A «ORAÇÃO DE SAPIÊNCIA» DE HILÁRIO MOREIRA 
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A Oração de Sapiência de Hilário Moreira teve lugar no dia 1 de Outubro de 

1552 na Universidade de Coimbra. Esta data nesse ano ocorreu a um sábado (Cappelli 

1988: 89). 

 Esta Oração foi traduzida e anotada por Albino de Almeida Matos que dedicou 

também a sua atenção ao estudo do humanista português (Almeida Matos 1990: 9-116; 

1992: 263-273). Diga-se, em prol da verdade, que tal labor facilita em muito o acesso à 

obra de Moreira, a qual mereceu ainda uma tradução por parte de José Cardoso 

(Cardoso 1997: 53-84). Prevenimos, desde já, que a tarefa levada a cabo por estes dois 

autores será objecto de análise mais adiante, concretamente na segunda parte desta tese, 

respeitante aos estudiosos do Humanismo.  

 Para traçar o perfil biográfico de Moreira não dispomos de muitos elementos.  

Um pequeníssimo apontamento sobre quem foi o humanista.  

 Nasceu na cidade de Coimbra como ele próprio diz na sua Oração: «Tamen cum 

me uel ad Conimbricensem hanc Academiam, matrem meam longe dulcissimam, ubi 

natus (...)». Na tradução de Albino de Almeida Matos: «Todavia ao dirigir-me a esta 

Universidade conimbricense, minha mãe muito querida onde nasci (...)» (Almeida 

Matos 1990: 46 texto latino, 47 texto português). 

Mestre em Artes no ano de 1549 e Doutor em Teologia em 1558 (Almeida 

Matos 1990: 10-11). 

Albino de Almeida Matos, em favor do seu juízo, elenca vários argumentos no 

sentido de Hilário Moreira ser o Praesbiter canonicus D. Hilarius, o qual tomou o 

hábito de Santo Agostinho em 21 de Dezembro de 1530 e veio a morrer em 26 de Maio 
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de 1589, não deixando, contudo, de enumerar outros tantos que podem ser utilizados em 

sentido contrário ao por ele defendido (Almeida Matos 1990: 12-14). 

Alguns argumentos favoráveis à identificação num só dos dois Hilários: 

Desde logo, a referência ao Cancelário da Universidade que era o Prior de Santa 

Cruz, à sua submissão dele e aos termos fortes com que a demonstra. Tal conduz a 

concluir tratar-se, pelo menos, de algum aluno ou familiar do Mosteiro. Ora, nesta 

altura, Outubro de 1552, Hilário Moreira, já detentor do grau de Mestre em Artes, com 

o curso feito no respectivo Colégio, dependia do Prior de Santa Cruz. Este factor poderá 

ser característico, tanto mais que nas restantes Orações de Sapiência da época não 

existe qualquer menção ao Cancelário. 

 Outro factor a ter em linha de conta é o de, na dedicatória ao Rei, falar em 

pristina studia, indicador de que não se está na presença de um noviço, porque já tinha 

vinte e dois anos de conventual. Acresce que é D. João III quem chama o humanista a 

cargos de maior relevo. Isto parece ser revelador de alguma coisa mais do que a simples 

protecção do Monarca a um homem das letras. Implica uma relação diversa, do género 

da que já se verificava, ao tempo, entre o Rei e os cónegos do Mosteiro de Santa Cruz 

de Coimbra.    

A raridade do nome Hilário é mais um elemento de aproximação. Apenas muito 

mais tarde surge em Santa Cruz um D. Hilarião, igualmente de Coimbra, a quem vem a 

ser entregue a Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. 

 Alguns argumentos contrários à identificação num só dos dois Hilários: 

 Caso o humanista seja D. Hilarius, pode-se perguntar qual o motivo porque 

nunca aparece, no traslado dos actos académicos, qualquer indício à sua qualidade de 

religioso, ao menos como noviço, uma vez que já o era decerto há muito tempo. 

 Ao ler-se as actas do seu curso de Artes, vê-se que elas são iguais às de qualquer 

outro aluno da Universidade, nada existindo que o associe ao Mosteiro. 

 É também estranho que esta Oração de Sapiência tivesse sido editada pelos 

tipógrafos régios João Barreira e João Álvares, visto que, nessa data, o Mosteiro possuía 

uma tipografia que tinha mesmo os caracteres gregos. 

 A análise feita por Albino de Almeida Matos à Oração de Sapiência de Hilário 

Moreira é assaz criteriosa e demonstrativa de um grande rigor científico, sendo o autor, 
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sem dúvida, um dos nossos maiores especialistas no tocante ao humanista 

conimbricense. 

 Veja-se, por conseguinte, certos pontos por ele examinados onde se comprova o 

seu saber e competência neste campo. 

 A erudição de Hilário Moreira está longe de ser aquela que se supõe, tendo em 

vista a alusão dos múltiplos autores que cita ao longo do seu discurso, uma vez que nem 

todos são compulsados directamente do original. O que se pode afirmar é que este 

humanista é um orador e poeta de gosto apurado, a quem a Filosofia deu um domínio de 

assimilação dos diversos fragmentos de prosa mais ou menos imbuída de arte que 

conseguiu recolher, enquadrando-os no seu modo de pensar (Almeida Matos 1990: 21; 

1992: 267). 

 Os autores da Antiguidade Clássica citados directamente são Cícero, Virgílio, 

Séneca, Homero, Apuleio, Temístio, Quinto Cúrcio e, porventura, Plutarco numa 

passagem. Porém, como observa o estudioso do humanista de Coimbra, tal não implica 

necessariamente que as citações feitas dos quatro primeiros clássicos sejam todas 

retiradas directamente das suas obras (Almeida Matos 1990: 21; 1992: 271).   

É desconcertante pela cópia dos autores que cita e pelo modo como o faz. 

Transcreve em bloco e literalmente, sem pudor, chegando ao ponto de resvalar para 

aquilo que nos nossos dias entendemos por uma forma de plágio. Para ele apenas existe 

uma condição. É ela que a língua do Lácio seja plena de belas imagens e com um 

fraseado de belo recorte literário. Para isso, utiliza o estratagema de colocar as frases 

fora do contexto em que estavam inseridas e, com a sua arte, conseguir que elas se 

tornem mais atractivas, com o intuito de dificultar a percepção de se estar diante de 

pensamentos, palavras e exemplos de outros autores, cujos nomes, quase sempre omite 

(Almeida Matos 1990: 18; 1992: 266). 

Quanto ao latim, os conhecimentos de Moreira são bons, porquanto a sua 

linguagem é variada, sendo os termos consonantes com o nível ciceroniano. Geralmente 

as diversas partes do discurso encontram-se bem encadeadas entre si, numa sequência 

natural e espontânea, sem saltos nem transições repentinas. As passagens de um tema 

para outro executam-se gradualmente, procurando mesmo aproximá-las pelo que têm de 

comum (Almeida Matos 1990: 23; 1992: 272). 
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Quanto à língua grega, não se pode fazer um juízo valorativo tão seguro, em 

virtude do costume do humanista da cidade do Mondego de beber excessivamente nas 

diversas fontes. O que não resta dúvida é que os Poemas Homéricos não lhe são 

desconhecidos. Cita versos da Odisseia que ele próprio buscou (Almeida Matos 1990: 

25; 1992: 273). 

 Acerca da Retórica e do Ius Civile, lança mão da Oração de Sapiência proferida 

em Bolonha por Cataldo Parísio Sículo. Deste aproveitou, segundo observa Albino de 

Almeida Matos, ideias e forma numa sem-cerimónia que, hodiernamente, fariam pasmar 

quem disso se apercebesse (Almeida Matos 1990: 20; 1992: 267).   

      Estamos, agora, em condições de passar, de imediato, aos dois aspectos 

constantes do discurso do humanista que pretendemos analisar.  

Primeiro aspecto: 

Reporta-se a uma pequena modificação de Hilário Moreira à ideia de lei 

apresentada por Crisipo, a qual se encontra citada na língua grega pelo jurisconsulto 

Marciano num texto recolhido no Digesto e, que cremos, ser a sua fonte como se verá 

de seguida. O texto em questão é o D. 1, 3, 2 (MARCIANUS libro primo institutionum). 

Atente-se, pois, para a circunstância do humanista português na sua Oração de 

Sapiência afirmar expressamente que: «Equidem humanarum diuinarumque rerum 

cognitio leges sunt (...)». Ou em português: «As leis são o conhecimento das coisas 

divinas e humanas (...)» (Almeida Matos 1990: 70 texto latino, 71 texto português). 

Note-se, com efeito, que no D. 1, 3, 2 pode-se ler o seguinte na tradução de 

Teresa Luso Soares (Luso Soares 1987: 61 texto latino e português): 

 
E também Crisipo, filósofo estóico de eminente sabedoria, 

começou assim um livro que fez acerca da lei: A lei é a rainha de 

todas as coisas divinas e humanas. Ora é necessário que governe tanto 

os bons como os maus, que seja condutora e mestra dos seres que, por 

natureza, vivem nas cidades, e por isso deve ser regra do justo e do 

injusto, ordenar as coisas que se devem fazer e proibir as que não se 

devem fazer. 

 

Resulta, neste contexto, para nós, bastante provável que a ideia de lei dada por 

Hilário Moreira tenha precisamente como fonte Crisipo através do texto de Marciano. 
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Segundo aspecto: 

Prende-se com uma passagem proferida por Moreira no seu discurso, a qual aqui 

transcrevemos (Almeida Matos 1990: 72 texto latino, 73 texto português):   

 
Haec omnia legum utilitatem, a diuina mente ad humanae 

vitae cultum defluxisse, comprobant. Cuius rei textus est apertissimus: 

C. de jure Enucleando, L. 1 § Sed neque ... Cuius ecce uerba: quod 

Principi placuit legis habet uigorem; tanquam si eorum studia, ex 

nostris principalis constitutionibus profecta, et a nostro fuerint diuino 

ore profusa. 

 

Palavras estas que Albino de Almeida Matos traduz deste modo: 

 
Tudo isto prova a utilidade das leis provenientes da mente 

divina, para educação da vida humana. A este respeito há um texto 

muito claro, o Código das dificuldades do direito, L. 1, § sed neque. 

Eis as suas palavras: o querer do príncipe tem vigor de lei, 

como se as suas vontades, tendo por base as nossas principais 

constituições, proviessem da nossa boca, como duma boca divina. 

 

Avancemos, de momento, apenas isto: 

 A abreviatura C. reporta-se aqui ao Codex de Justiniano47; 

 De jure Enucleando respeita ao título 17 do livro 1 do Codex. O título 17 tem 

por epígrafe De Veteri Iure Enucleando et Auctoritate Iuris Prudentium qui in Digestis 

referuntur; 

 A abreviatura L. 1 § Sed neque quer dizer lei 1, § sed neque; 

 C. de jure Enucleando, L. 1 § Sed neque era a forma de citar usada ao tempo de 

Moreira, que tem a sua correspondência, nos dias de hoje no C. 1, 17, 1, 6. 

Eis o teor do C. 1, 17, 1, 6: 

 
Sed neque ex multitudine auctorum quod melius et aequius 

est iudicatote, cum possit unius forsitan et deterioris sententia et 

multus et maiores in aliqua parte superare. et ideo ea, quae antea in 

                                                           
47 Para o significado da sigla C. como Codex de Justiniano (v. g. Feenstra e Rossi 1961: 109; Reulos 
1985: 20-21) 
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notis Aemilii Papiniani ex Ulpiano et Paulo nec non Marciano 

adscripta sunt, quae antea nullam vim optinebant partim propter 

honorem splendidissimi Papiniani, non statim respuere, sed, si quid ex 

his ad repletionem summi ingenii Papiniani laborum vel 

interpretationem necessarium esse perspexeritis, et hoc ponere legis 

vicem optinens non moremini: ut omnes qui relati fuerint in hunc 

codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem tam, quasi et eorum 

studia ex principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino 

fuerint ore profusa. omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis 

omnis eis impertietur auctoritas. nam qui non subtiliter factum 

emendat, laudabilior est eo qui primus invenit. 

 

 Deste texto latino infere-se a ideia de que não se deve julgar que é melhor e mais 

justo o que diz a maioria dos autores, uma vez que a opinião de um, mesmo que seja 

tido por menos reputado, pode superar em alguns casos a opinião de muitos e ainda a 

dos melhores. Por isso, as notas de Ulpiano, de Paulo e de Marciano a Emílio 

Papiniano, que antes não valiam, por consideração ao célebre Papiniano, não devem ser 

afastadas sem mais, mas antes pelo contrário, se se vir que são necessárias como 

complemento ou interpretação das obras do superior génio de Papiniano não se deve ter 

dúvidas em agregá-las com força de lei, de maneira a que todos os prudentes que se 

inserem neste código tenham a mesma autoridade como se os seus escritos procedessem 

das constituições imperiais e tivessem sido proferidos por nossos excelsos lábios; com 

razão os fazemos todos nossos, pois nós distribuímos toda a autoridade que ostentam, já 

que quem corrige o menos acertado de outro é mais digno de louvor do que quem acerta 

à primeira vez. 

Regressemos, então, por necessário, à parte do trecho de Hilário Moreira que nos 

importa, com o objectivo de deslindar a sua citação jurídica falaciosa. Reproduzimos, de 

novo, o seu conteúdo, agora apenas no texto original latino, cuja tradução de Albino de 

Almeida Matos já foi atrás apresentada por nós:  
 

(...) Cuius rei textus est apertissimus: C. de jure Enucleando, 

L. 1 § Sed neque ... Cuius ecce uerba: quod Principi placuit legis habet 

uigorem; tanquam si eorum studia, ex nostris principalis 

constitutionibus profecta, et a nostro fuerint diuino ore profusa. 
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Quem ler este passo e não estiver acostumado a manusear o Corpus Iuris Civilis, 

é levado a acreditar que o Mestre em Artes e Doutor em Teologia se está a referir tão-só 

ao C. 1, 17, 1, 6 que, por sinal, acrescentamos nós, é igual à Const. Deo auctore 6, a 

Constituição do Imperador Justiniano com que abre o Digesto.  

Nada mais falso, como se provará. 

Tenha-se, agora, presente o D. 1, 4, 1 pr, pois ele a par do C. 1, 17, 1, 6 também 

é imprescindível para o esclarecimento do assunto em causa.  

Afirma-se, de facto, neste texto do Digesto: «Quod principi placuit, legis habet 

vigorem (...)».  

Reza o texto completo de D. 1, 4, 1 pr (ULPIANUS libro primo institutionum): 

«Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius 

lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat». Em 

tradução da autoria de Teresa Luso Soares: «O que agrada ao príncipe tem força de lei: 

visto que pela lei régia, promulgada acerca do seu império, o povo lhe confere todo o 

seu império e potestade» (Luso Soares 1987: 9 textos latino e português).  

Note-se que o D. 1, 4, 1 pr é igual à primeira parte de I. 1, 2, 6.  

Estabelecem as I. 1, 2, 6 na parte que nos interessa: «Sed et quod principi 

placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et 

in eum omne suum imperium et potestatem concessit (...)»48. 

                                                           
48 Eis o texto na íntegra de I. 1, 2, 6: 
  

Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, 
quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et 
potestatem concessit quodcumque igitur imperator per espistulam constituit 
vel cognoscens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constat: haec sunt, 
quae constitutiones appellantur. plane ex his quaedem sunt personales, quae 
nec ad exemplum trahuntur, quoniam non hoc princeps vult: nam quod alicui 
ob merita indulsit, vel si cui poenem errogavit, vel si cui sine exemplo 
subvenit, personam non egreditur. aliae autem, cum generales sunt, omnes 
procul dubio tenent. 

  
Texto que Teresa Luso Soares verteu do seguinte modo (Luso Soares 1987: 11-12 textos latino e 

português): 
 

Mas o que agrada ao príncipe tem força de lei, visto que pela lei 
régia, promulgada acerca do seu império, o povo lhe concedeu todo o seu 
império e potestade. Por conseguinte, tudo aquilo que o imperador estabeleceu 
por epistola, ou decretou numa decisão judicial ou preceituou por um edicto, é 
evidente que é lei: estas são as chamadas constituições. Algumas destas são 
claramente pessoais e não servem de exemplo, porque o príncipe não o quer: 
assim, o que concedeu a alguém em razão dos seus méritos, ou se infligiu 
alguma pena ou se, sem precedente, protegeu alguém, não se sai do âmbito 
pessoal. Mas, as outras, como são gerais, não há dúvida de que a todos 
obrigam.     
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 Atente-se, ainda, em parêntesis, que na Const. Deo auctore 7 Justiniano faz 

alusão à lei régia, a qual transferiu todo o Direito e toda a potestade do povo romano 

para o Imperador49. Esta passagem liga-se com os textos do Digesto e das Instituições 

de Justiniano – D. 1, 4, 1 pr e I. 1, 2, 6 – acabados de mencionar que também à lei régia 

se referem. 

 Assim sendo, e retomando o assunto, resulta indubitável que Sed neque, bem 

como tanquam si eorum studia, ex nostris principalis constitutionibus profecta, et a 

nostro fuerint diuino ore profusa são palavras que fazem parte do C. 1, 17, 1, 6 e que, 

por sua vez, quod Principi placuit, legis habet uigorem são palavras do jurisconsulto 

romano Ulpiano constantes do D. 1, 4, 1 pr.  

Por último, diremos a terminar, que estamos na verdade na presença, como se 

provou, de dois textos perfeitamente distintos e autónomos de duas das obras que 

constituem o Corpus Iuris Civilis – o Codex (C. 1, 17, 1, 6) e o Digesto (D. 1, 4, 1 pr) – 

                                                           
49 Reproduz-se aqui o texto integral da Const. Deo auctore 7 :  
 

Sed et hoc studiosum vobis esse volumus, ut, si quid in veteribus 
non bene positum libris inveniatis vel aliquod superfluum vel minus 
perfectum, super vacua longitudine semota et quod imperfectum est repleatis 
et omne opus moderatum et quam pulcherrimum ostendatis. hoc etiam nihilo 
minus observando, ut, si aliquid in veteribus legibus vel constitutionibus, quas 
antiqui in suis libris posuerunt, non recte scriptum inveniatis, et hoc reformetis 
et ordini moderato tradatis: ut hoc videatur esse verum et optimum et quasi ab 
initio scriptum, quod a vobis electum et ibi positum fuerit, et nemo ex 
comparatione veteris voluminis quasi vitiosam scripturam arguere audeat. 
cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas 
populi Romani in inperatoriam translata sunt potestatem, nos vero sanctionem 
omnen non dividimus in alias et alias conditorum partes, sed totam nostram 
esse volumus, quid possit antiquitas nostris legibus abrogare? et in tantum 
volumus eadem omnia, cum reposita sunt, optinere, ut et si aliter fuerant apud 
veteres conscripta, in contrarium autem in compositione inveniantur, nullum 
crimen scripturae imputetur, sed nostrae electioni hoc adscribatur. 

  
Aqui Justiniano manifesta a vontade de que se tenha especial atenção quando se encontre nos 

livros antigos alguma coisa menos oportuna, ou supérfula, ou ainda menos perfeita, a fim de completar o 
imperfeito, evitando a verbosidade e apresentar toda a actividade de modo mais acabada.  

Continua, ainda, o Imperador a estatuir que tão pouco se descure, caso se encontrem nas leis e 
constituições de outrora que os antigos inseriram nos seus livros algo copiado incorrectamente, o corrijam 
de molde a que se tenha em conta como autêntico e mais perfeito e como redacção genuína.  

Estabelece, por outro lado, que ponham naquele lugar mais perfeito e que ninguém se atreva a 
discutí-lo como sendo uma cópia falsa pelo cotejar com uma edição antiga.  

Tendo em consideração Justiniano que todo o Direito e toda a potestade do povo romano se 
transferiu para a potestade do Imperador, de acordo com a antiga lei, designada lei régia, e que o 
Imperador quer que a vigência do Direito dependa totalmente da sua autoridade e não por separado da dos 
diversos autores, segundo a parte de cada qual, interroga-se o que é que o antigo pode derrogar das suas 
leis.  

E, a concluir, declara, de forma sintomática, que se alguma coisa aparecer escrito nos autores 
antigos de maneira diversa ao que se lê na compilação não se impute à falta da cópia, mas, antes, se 
atribua à sua vontade.      
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que Hilário Moreira não teve relutância em juntar como se de um único texto jurídico se 

tratasse. 
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A «CHOROGRAPHIA» DE GASPAR BARREIROS 
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Apesar de Gaspar Barreiros ser um dos nomes importantes do nosso século XVI, 

a sua Chorographia não tem hoje, segundo pensamos, a atenção que merece. 

Dedicámos-lhe um breve estudo sobre um lapso que cometeu (Luso Soares 2000: 519- 

-521). Voltamos ao assunto, mas agora adicionando mais um outro lapso que, 

entretanto, tivemos a oportunidade de detectar.  

Contudo, antes de focarmos em concreto estes dois aspectos, far-se-á alusão a 

alguns pormenores tendentes ao enquadramento desta interessante obra, bem como o 

juízo de valor de Barreiros relativo a André de Resende e, por fim, as acusações de 

usurpação e de plágio deste último àquele. 

 Eis a opinião expressa categoricamente pelo primeiro em relação ao segundo, 

com a respectiva remissão (Barreiros 1968: 2): 

 
Temos outro argumento, ó qual ê acharse nomeada á cidade 

de Beja por este nome Pacca, em hum summario de hũa historia dos 

Godos que ó doctor mestre Andre de Resende (baram mui docto em 

todo genero de disciplinas, & grande inuestigador de cousas antigas,) 

allega em hum tractado que fez da origem & antiguidade de Euora sua 

patria, d’onde nos ó tomamos, ó qual sũmario contando como os 

Christãos tomâram á dicta cidade de Beja aos Mouros (...). 

 

 Ainda se pode ler num outro registo, a propósito da situação de Medelim: «(...) 

que ò dicto doctor mestre Andre de Resende nos auisou (...)» (Barreiros 1968: 7 v.º). 

 O humanista natural de cidade de Évora, na sua crítica de usurpação do que é 

produto do seu labor, é cáustico e contundente, ao alegar que Gaspar Barreiros bem 
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mostrou a situação de Talábriga, socorrendo-se, para o efeito, dos arquivos dele – 

Resende – que, de boa-fé, lhos deu a conhecer e que ele, sem respeito por essa mesma 

boa-fé, usurpou (Resende 1988: 100 texto latino, 101 texto português). 

E traduz-se, deste modo, em termos peremptórios, a censura de plágio feita pelo 

autor da Carta a Bartolomeu de Quevedo (Resende 1988: 140 texto latino, 141 texto 

português): 

 
Librum (...) (aut Prosapiarum, si mihi permittant Ciceroniano 

prisco uti uocabulo) nobilium Hispaniae familiarum, quem Gaspar 

Barrerius in sua Chorographia promittit, antiquum esse scito, 

auctoremque eius Petrum comitem Barcellensem, regis nostris 

Dionysii nothum. Liber est, etsi stylo rudi, ut illud erat saeculum, 

lectione tamen non indignus. Comptiorem eum facere poterat 

Barrerius, cui non deest ingenium et sermonis usus; nouum facere non 

poterit, nisi plagio se inuoluat aduersus auctorem, simile ei quod in 

Chorographiae plerisque locis aduersus me commisit. 

 

 Ou em versão portuguesa de Virgínia Soares Pereira: 

 
O livro (...) (ou Das prosápias, se me é permitido usar um 

velho termo ciceroniano) das famílias nobres da Hispânia, prometido 

por Gaspar Barreiros na sua Corografia, é antigo – fica a saber – e é 

seu autor D. Pedro, conde de Barcelos, filho natural do nosso rei D. 

Dinis. Embora de estilo rude, à medida do seu tempo, não deixa, 

mesmo assim, de merecer uma leitura. Barreiros, a quem não falta 

talento e prática da língua, poderia fazer dele um livro mais sedutor, o 

que não poderá é fazer um novo, sob pena de se envolver em plágio 

em relação ao seu autor, semelhante ao que, em vários passos da 

Corografia, cometeu em relação a mim. 

 

 E continua dizendo, com ironia, que deve estar-lhe um tanto agradecido, em 

virtude das suas informações terem sido manuseadas de um modo que acentuadamente 

aparecem com o ar de quem implora a protecção do dono (Resende 1988: 140 texto 

latino, 141 texto português).   
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Acrescenta também que deste assunto tratou com maior profundidade numa 

reclamação que lhe endereçou (Resende 1988: 140 texto latino, 141 texto português).  

 Citamos, de imediato, o passo onde o humanista Gaspar Barreiros se reporta a 

este seu trabalho e que André de Resende alude nesta crítica (Barreiros 1968: 67 v.º- 

-68): 

 
Diz Lucio Marineo q ̃ lhe parece ser chamada esta villa 

Medina coeli por ter seu sitio em lugar mui alto. Mas esta etymologia 

tẽ muita semelhãça cõ á de Complutum q̃ elle diriuou de 

cõplementum, porq̃ diz ser Alcalá muito abastada de todas as cousas, 

ou como á diriuaçã d’algũas linhagẽs Hespanholas que tanto trabalhou 

por enfiar do tempo dos Romãos te nossa idade, em que auia muito 

que dizer. Mas porque d’isto tractamos mui largamente em outro lugar 

acerca da origem das linhagẽs antigas de Portugal & Castella, alli se 

poderâ ver quã pouca razam Marineo n’isto teue. 

 

 No tocante à problemática da existência ou não de plágios por parte de Barreiros 

de que foi alvo Resende, na opinião de Virgínia Soares Pereira, exarada na página 193, 

nota 203, à tradução da Carta a Bartolomeu de Quevedo, apesar da investigadora 

defender cautelosamente a impossibilidade de certificar a alegação resendiana, o certo é 

que fornece exemplos tendentes a demonstrar a existência de casos onde o autor da 

Chorographia poderá ter incorrido no plagiato, concluindo que, se se pode falar de 

plágio, ele não foi tão mal executado como a vítima pretende fazer crer (Resende 1988: 

193 nota 203).  

Por sua vez, para Américo da Costa Ramalho, não restam dúvidas de que a 

acusação de plagiador é verdadeira, pese a obra em análise ser anterior à do humanista 

eborense (Costa Ramalho 2000f: 91).        

O livro em causa, pelo facto de estar redigido em vernáculo – não obstante o 

autor ser um excelente latinista – é mais lido na actualidade do que os escritos em latim 

de Resende (Costa Ramalho 2000f: 91). 

No entender de Carlos Ascenso André, no relato do viajante de Quinhentos 

incluem-se (Ascenso André 1995: 563):  
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(...) utéis e eruditas anotações de natureza histórica, a par de 

valiosas descrições geográficas reveladoras de um espírito de 

observação cuja argúcia e objectividade são de sublinhar. 

   

Esta Chorographia, termo que significa em grego descrição dos lugares, das 

regiões, é, de acordo com Américo da Costa Ramalho, menos um itinerário do que um 

trabalho de turismo erudito, viajando Gaspar Barreiros mais no tempo do que no espaço. 

A propósito dele mesmo, bem como dos seus companheiros, da maneira como se 

deslocam, dos climas, dos acidentes do percurso, diz pouco. Raros são os casos de 

anotações pessoais (Costa Ramalho 2000f: 82). 

Sobre esta obra escreveram-se coisas que não podemos aceitar como válidas. 

Dois exemplos deixamos aqui plasmados. São eles: 

 António José Saraiva e Óscar Lopes sustentam que se trata de um relato de uma 

viagem pelo Mediterrâneo, de ida e volta a Roma (Saraiva e Lopes 1978: 320). Por seu 

turno, Hernâni Cidade refere que é uma descrição dos lugares por onde passou o 

humanista na ida e na volta (Cidade 1960: 76, 1969: 88). Para o primeiro dos equívocos 

mencionados, já alertara Américo da Costa Ramalho com a sua auctoritas (Costa 

Ramalho 2000f: 87). 

É o próprio Barreiros que afirma, na carta dedicatória ao Cardeal D. Henrique, a 

quem denomina muito Alto e muito Excelente Príncipe e Sereníssimo Senhor Cardeal 

Infante, o seguinte (Barreiros 1968: v v.º): 

 
Pois como eu em casa de V. A. á que podemos com muita 

razã, chamar schola de sancta doctrina, aprehẽdi algũas letras que me 

ajudâram á fazer estas obseruações, á ella mesma pareceo 

conueniente, pagar ò foro da propriedade que me deu, & lhe dirigir 

esta chorographia, que nam pude proseguir mais, que te á cidade de 

Milam, onde deixei as iornadas & tomei as postas, por á necessidade 

que para isso me sobreueo, como entam screui á V. A. A que peço 

queira receber este pobre seruiço, sobre á proteiçam de seu amparo & 

fauor. O qual ê ó melhor & mais verdadeiro genio, que posso desejar á 

este liuro, para remedio de sua perpetuidade. Cuja vida & stado nosso 

senhor conserue por longos annos, em Roma á .xv. de Ianeiro, de . 

1548. 
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 Ora, efectuada uma leitura integral e atenta da respectiva carta dedicatória e de 

todo o restante livro, resulta claro que a viagem é só de ida, por terras de Espanha, 

França e Itália e não através do Mediterrâneo, não descrevendo o roteiro até Roma, mas 

antes até Milão. 

 Importa, ainda, pôr em relevo mais duas passagens da aludida carta dedicatória.  

 A primeira prende-se com o seu envio a Roma a mando de D. Henrique, a fim de 

agradecer ao Papa Paulo III a nomeação daquele a Cardeal. Aí se lê logo, a abrir a 

dedicatória: 

 
MAndome. V. A. ó anno passado à esta corte de Roma, dar 

os agardecimẽtos ao Sãcto Padre Paulo. iij. da sua creaçã em Cardeal, 

& á visitar os que n’ella forã presentes, & assi sobre algũs negocios q̃ 

entam cõ sua Sãctidade tinha. E porque despois de minha vinda, sob 

em q̃ gastei ó tempo, polla conta q ̃ lhe dei do que fiz em todo este 

passado, quis tãbem q̃ soubesse, em que despẽdi ó do caminho. 

 

 A segunda liga-se com uma solicitação que lhe é feita pelo tio João de Barros 

(Barreiros 1968: v-v v.º): 

 
Outra causa tiue para me occupar n’estas inuestigações, 

pedirme meu tio Ioam de Barros que lhe screuesse muito 

particularmente, todos os lugares d’este meu caminho, com tudo ó que 

acerca de suas fundações, nomes antigos, & mudança d’elles podesse 

saber, por quãto speraua de se aproueitar da minha enformaçam na sua 

geographia, que muitos annos â tẽm começada de todo ó vniuerso. E 

porque este mandado concorreo com minha inclinaçam, nam somente 

nam senti ò trabalho d’isso, mas ante deminui ó do caminho, soprindo 

cõ esta occupaçam, á falta que algũas vezes tinha de companhia, que á 

hum cansado caminhante serue nos longos caminhos de carreta, como 

diz hum prouerbio antigo. 

   

 Este livro vem a lume treze anos depois, em virtude do empenho do irmão do 

autor. É o que se depreende das palavras, datadas de 1560, de Lopo de Barros 

endereçadas a D. Henrique, que transcrevemos (Barreiros 1968: iij): 
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Antre muitos papeis que me ficâram de meu irmão, achei 

hũm liuro dirigido á V. A. q̃ contem a chorographia d’algũs lugares 

d’Hespanha, França, & Italia, que stãm em hũm caminho q ̃ fez por seu 

mãdado, ó anno de M.D.xxxxvj. & assi hũa obseruaçã em Latim 

acerca da terra do Ophyr, d’onde vinha muito ouro á Elrei Salamão, cõ 

quatro censuras sobre certos authores, q ̃ elle auia serẽ falsamente 

intitulados em nomes alheos. As quaes obras parecendome terem 

algũa doctrina q̃ podia aproueitar ao bem publico, as cõmuniquei com 

algũs homẽs doctos, nam me fiando de meu parecer, que por causa do 

sangue & natural affeiçam, facilmente me podêra enganar. Os quaes 

me dixeram & ainda aconselhâram que as mandasse stampar, por 

terem algũas cousas proueitosas & dignas de se nam perder ó 

conhecimẽtò d’ellas. 

 

 Reveste também o maior interesse o início da carta dirigida ao leitor por Gaspar 

Barreiros e que se encontra logo após a carta dedicatória ao Cardeal D. Henrique.  

Reza, assim, o começo da referida carta ao leitor: «A Tençam do author na 

descripçam d’lugares, nam era mais que screuer somente ó que se podesse saber acerca 

de sua fundaçam, por scriptura dos geographos antigos & modernos, & d’alguns outros 

scriptores d’outras faculdades». 

 Comecemos, então, a examinar o lapso que, por último, detectámos na 

Chorographia redigida pelo sobrinho de João de Barros. 

 No que diz respeito a Mérida, informa que em todos os geógrafos e escritores 

antigos não se depara com qualquer trabalho relativo ao fundamento desta cidade. Tão- 

-só a designam por colónia e cabeça da Lusitânia, de cuja província ela foi metrópole. 

Descrevem-na como uma cidade muito nobre e ilustre e onde se encontra um dos três 

conventos da Lusitânia (Barreiros 1968: 13 v.º-14). 

 E aduz (Barreiros 1968: 14): 

 
Algũs modernos como Diomedes & sancto Isidoro ó moço 

dizem: acerca da occasiam que teue seu fundamento. Que tornando 

Augusto Caesar de Hespanha para Italia, despois de sobjectar os 

Cantabros & Asturos, que te ò seu tempo nam foram de todo sobjectos 

ao Imperio e Romão, lhe pedîram algũs soldados velhos licença, para 

ficar em Hespanha & n’ella edificar hũa cidade. A qual licença lhe foi 

dada, & com ella terra que elles escolhêram na prouincia de Lusitania, 
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iunto do rio de Guadiana, onde fundâram esta cidade, & lhe poseram 

nome Emerita, porque os soldados apousentados ou desobrigados da 

milicia, como estes eram, se chamam em Latim emeriti: dos quaes & 

do nome de Augusto dizem se chamou Emerita augusta. 

 

  Em nota, à margem, o humanista remete para: «Isidor. etymol. lib. 16.» 

(Barreiros 1968: 14). 

 Ora, efectivamente, a citação feita das Etimologias enferma de um equívoco.  

Na realidade, não é no livro 16 onde Santo Isidoro de Sevilha aborda o tema. O 

livro 16 ocupa-se unicamente Acerca das pedras e dos metais (De lapidibus et metallis). 

O assunto é versado antes no livro 15, que incide Acerca dos edifícios e dos campos (De 

aedificiis et agris), sendo o seu título 1 epigrafado Sobre as cidades (De civitatibus).  

Assim, é nas Etym. XV, 1, 69 que se alude a Mérida.  

Vejamos, pois, o que aí se testemunha:  

 
Emeritam Caesar Augustus aedificavit, postquam Lusitaniam 

et quasdam Oceani insulas cepit, dans ei nomen ab eo quod ibi milites 

veteranus constituisset. Nam emeriti dicuntur veterani solutique 

militiae.   

 

E, na versão espanhola, da responsabilidade de José Oroz Reta e de Manuel 

Marcos Casquero: 

 
César Augusto fundó Mérida tras haberse apoderado de la 

Lusitania y de algunas islas del océano, y le impuso este nombre, 

Emerita, porque asentó en ella a soldados veteranos. Los veteranos y 

los licenciados del servicio militar se denominan «eméritos». 

 

 Esclarecido que está o primeiro equívoco, terminemos com o outro lapso, o qual, 

a bem dizer, se pode desdobrar em dois. Com efeito, ao descrever o Mons Iouis, nas 

páginas consagradas à cidade de Barcelona, informa o sobrinho de João de Barros, a 

dado trecho (Barreiros 1968: 132): 

 
Tem este monte hũa pedreira tam perenal, que os muros da 

cidade, & as mais das casas dos nobres se edificâram com á pedra do 
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dicto monte sem deminuiçam algũa d’elle, em que parece que tem á 

natureza dos que diz Papiniano Iuris consulto na l. Diuortio .§. Si vir 

ff. soluto matrimonio, que em Asia, & na Gallia tornam as pedras á 

nacer n’elles como hũa defesa sempre dâ lenha pera fogo, hũa cortada 

& outra nacida, ó que claramente se ve n’este monte falar verdade 

Papiniano. 

 

 Esclareça-se, desde logo, o sentido de l. Diuortio .§. Si vir ff. soluto matrimonio: 

 A abreviatura ff. significa Digesto ou Pandectas50; 

 As palavras soluto matrimonio são as iniciais do título 3, que tem como epígrafe 

Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur, do livro 24 do Digesto; 

 A expressão l. Diuortio aqui utilizada pelo autor da Chorographia não é a 

correcta para a identificação do texto jurídico em exame, uma vez que deveria ter 

empregue esta outra, l. Fructus; 

 E, quanto ao .§. Si vir, diga-se, que Si vir são os dois primeiros termos do passo 

mal identificado por Gaspar Barreiros. 

 Feita esta necessária observação, resta-nos, ainda, resolver o engano cometido 

por Barreiros. É ele, de facto, o que se prende com o jurista romano Papiniano do qual 

nos informa como sendo o autor de uma passagem do Digesto a que alude. 

Efectivamente, tal não é exacto. O passo pertence sim a Ulpiano.  

O jurisprudente romano Ulpiano é o seu verdadeiro autor e o texto em causa 

consta do D. 24, 3, 7, 13. 

D. 24, 3, 7, 13 é a forma usual que nos nossos dias se utiliza para se citar um 

texto do Digesto, enquanto ao tempo do humanista o modo de o citar era como ele o fez, 

só que em lugar de l. Diuortio deveria estar l. Fructus. Ou seja, l. Fructus.§. Si vir ff. 

soluto matrimonio. 

 Pode-se, na verdade, ler no D. 24, 3, 7, 13 (ULPIANUS libro trigesimo primo ad 

Sabinum): 

                                                           
50 Para o significado da sigla ff. como Pandectas ou Digesto (v. g. Cappelli 1979: 137, Bryson 1975: 68, 

Albuquerque e Albuquerque 1992: 38, Luso Soares 1993: 5, Espinosa Gomes da Silva 2008: 883). Esta 

abreviatura constituída por dois ff em minúscula unidos resulta da corrupção da letra grega maíscula pi, 

inicial da palavra Pandectas (Cruz 1984: 461). Logo, Michel Reulos não tem razão quando sustenta que 

«L’origine de ce sigle est inconnue...» (Reulos 1985: 17). 
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Si vir in fundo mulieris dotali lapidicinas marmoreas 

invenerit et fundum fructuosiorem fecerit, marmor, quod caesum 

neque exportatum est, mariti et impensa non est ei praestanda, quia 

nec in fructu est marmor: nisi tale sit, ut lapis ibi renascatur, quales 

sunt in Gallia, sunt et in Asia. 

  

Isto é, caso o marido tivesse encontrado umas pedreiras de mármore no fundo 

dotal da mulher e tivesse aumentado o rendimento daquele fundo, o mármore extraído e 

não exportado é do marido e não deve abonar-se-lhe a despesa, porquanto o mármore 

não é fruto, a não ser que as pedreiras sejam daquelas em que a pedra ali renasça, como 

as que existem na Gália e na Ásia. 

 Eis, em conclusão, o que se diz no D. 24, 3, 7, 13 e que o humanista Gaspar 

Barreiros erroneamente dá como sendo produto do pensamento do jurisconsulto 

Papiniano e que – como se acabou de demonstrar – é, pelo contrário, uma criação do 

jurista Ulpiano, cujas palavras lhe importavam sobremaneira para o explanar do seu 

assunto, a propósito do Mons Iouis possuidor de uma pedreira perenal que fornecia as 

pedras para os muros da cidade e para as casas dos nobres sem diminuição alguma do 

referido monte.   
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A «CARTA A BARTOLOMEU DE QUEVEDO»  

DE  

ANDRÉ DE RESENDE 
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Escreve, incisivamente, Rosado Fernandes, consagrado investigador do 

humanista eborense, o seguinte: «Começa a ser cada vez mais difícil para o estudioso de 

André de Resende apresentar aspectos importantes da sua vida ou obra que não sejam já 

razoavelmente conhecidos do mundo erudito» (Rosado Fernandes 1988: 593).  

Por seu turno, Virgínia Soares Pereira, outra ilustre especialista em Resende, 

adverte que este nome maior do nosso Humanismo tem vindo a ser alvo de tantos e 

inúmeros trabalhos que qualquer intento de o apresentar incorre no perigo da 

vulgaridade (Soares Pereira 2000: 23). 

Na realidade, já tratámos oportunamente de uma questão relativa à denominada 

Carta a Bartolomeu de Quevedo de André de Resende datada de 1567 e cremos não ter 

caído na trivialidade, razão pela qual voltamos hoje de novo ao tema (Luso Soares 

1993: 3-5). 

Vem Bartolomeu de Quevedo a falecer em 1569 sem ter respondido à espístola 

em causa. Sabe-se, contudo, que ela não fora do seu agrado pelo tom violento das suas 

palavras, as quais teriam sido distorcidas. No entanto, a resposta viria a ser dada pelo 

jurista Bartolomeu de Albornoz que tratou de repelir aquilo que considerou uma afronta 

por parte de Resende (Soares Pereira 1993: 92). 

Sobre a epístola de Bartolomeu de Albornoz informa Virgínia Soares Pereira que 

ela ficou inédita, encontrando-se em dois manuscritos pertencentes à Biblioteca 

Nacional de Madrid. A carta está incompleta, faltando-lhe a datação final, mas, segundo 

esta estudiosa, da sua análise interna conclui-se que ela foi redigida no ano de 1571 ou 

pouco depois. Se a carta foi recebida por André de Resende desconhece-se, mas o seu 
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tom arrasador pode ser o motivo do silêncio que a envolveu até hoje (Soares Pereira 

1993: 93-94).  

Para esta autora não existem dúvidas de que a carta foi escrita ainda em vida de 

André de Resende, uma vez que nela há frases que o subentendem vivo e em condições 

de responder (Soares Pereira 1993: 93 nota 5).  

Transcreve a citada investigadora uma passagem da carta manuscrita para 

ilustrar o descontentamento causado, a qual aqui reproduzimos como prova do seu 

testemunho (Soares Pereira 1993: 92 nota 4): 

 
(...) porque entre otras cosas que el señor licenciado Quevedo 

antes que muriesse se me quejo por su carta fue que V. m. le retorcia 

las palabras de la suya y que se las falcaua (sic) dandole por respuesta 

lo mismo que el decia y otras vezes dissimulando lo que el preguntaua 

y por non se auer quedado original de la carta que embio no me lo 

podria demonstrar (...). 

  

Porém, antes de iniciar o assunto que nos prende, vamos proceder à enunciação 

de algumas opiniões sobre o eborense, onde se realça a sua relevância como homem de 

Cultura. 

De acordo com Luís de Sousa Rebelo (Sousa Rebelo 2002a: 163): 

 
Dos humanistas portugueses foi André de Resende um dos 

primeiros que tentou superar a posição cultural periférica de Portugal, 

se considerarmos a Itália como o centro onde se dava o florescimento 

das artes e dos estudos das humanidades. 

 

Atente-se nas importantes palavras proferidas por Joaquim Veríssimo Serrão por 

elucidativas (Veríssimo Serrão 1994: 348): 

 
O viajante europeu e o homem português fundiram-se em 

André de Resende para criar um tipo mental em que a atracção do 

estrangeiro e o convívio de grandes nomes, para apenas citar Erasmo 

de Roterdão, não tiveram força bastante para o desvincular da Pátria e, 

mais concretamente, da terra natal. Por isso, encarando o panorama 

dos nossos homens do Renascimento que beberam na fonte europeia, 
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nenhum outro soube traduzir melhor que Resende o apego a duas 

realidades que eram o símbolo da sua própria vivência: a terra lusitana 

que lhe dera a língua, o sentimento e a definição cultural; e a cidade de 

Évora, como pequena Pátria que o alimentava no fogo da Pátria maior. 

Numa época em que a tradição clássica permitia invocar a 

terra de origem como brasão de nascimento, ele foi o único em 

Portugal a consagrar uma história à sua urbe, onde praticamente viveu 

os últimos trinta anos da existência e a que se manteve ligado pela 

lembrança materna, pelo amor dos livros e pelo culto do passado. 

Ainda que tenha composto grande parte da sua obra em latim, cremos 

definir André de Resende como o mais luso dos humanistas, não 

apenas por se debruçar nas raízes de Portugal, mas sobretudo porque 

fez da sua formação clássica um meio, e não um fim, para exaltar a 

permanência dos valores da língua e da tradição. Que o mesmo é 

afirmar: em André de Resende vinca-se a continuidade histórica da 

Nação, na linha de tempo que unia os moradores da velha Lusitânia 

aos habitantes do Reino português. 

 

Por sua vez, Luís de Matos diz que André de Resende, à semelhança de Luís 

Teixeira, Aires Barbosa, Lourenço de Cáceres, Pedro Margalho e António Pinheiro, 

aquando da sua iniciação do magistério na Corte já tinha obra impressa e experiência 

pedagógica (Matos 1988: 506). 

Para Mendes de Castro, André de Resende, Jerónimo Cardoso e Damião de Góis 

consubstanciam uma triologia que com mérito ocupa a dianteira dos nossos humanistas 

do século XVI (Mendes de Castro 2003: 385). 

Nota, por outro lado, Pina Martins que, embora não sendo um Giovanni Pico 

della Mirandola nem um Angelo Poliziano, saíram da pena de André de Resende textos 

de uma latinitas exemplar, numa conciliação coerente e equilibrada entre o 

ciceronianismo elegante e a força de um estilo não raro despojado. E acrescenta este 

autor que, apesar de formado por Universidades de grande prestígio da sua época, não 

obstante não ser um docente universitário ex professo, o nosso humanista natural de 

Évora legou uma obra muito sua no sulco dos Lorenzo Valla e dos Guillaume Budé, 

sem jamais ter olvidado quanto aprendera em Alcalá, Salamanca, Paris e Lovaina. 

Acentua ainda este investigador que Resende não teria sido o escoliasta, o comentador e 
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o inspirado poeta que foi se não tivesse sido discípulo de Elio Antonio de Nebrija e de 

Aires Barbosa assim como imitador de Erasmo (Pina Martins 2002: 96).     

Já para Nair de Nazaré Castro Soares (Castro Soares 2002: 340): 

 
André de Resende, pela profundidade do seu saber filológico, 

nas letras gregas e latinas, pelo seu carácter jovial e pelo fervor 

pedagógico que o anima (...) pela abertura espiritual e independência 

crítica, pelas ideias renovadoras, colhidas nos textos originais dos 

grandes pensadores da Antiguidade, timbre da cultura moderna, pela 

sólida preparação teológica, pela atitude estética conciliada com o 

sentimento cristão, representa bem a orientação fundamental da 

pedagogia de inspiração erasmiana no Humanismo Português do 

século XVI. 

 

Salienta Joaquim Chorão Lavajo que Resende desempenha o papel de introdutor 

e de impulsionador do Humanismo pedagógico-científico em Portugal (Lavajo 1999: 

703). E, segundo este mesmo autor, Resende como historiador, hagiógrafo e 

epistológrafo, deu o predomínio quer à História pátria, quer à História religiosa, bem 

como ao cultivo do latim e do português (Lavajo 2002: 171). 

O Humanismo é um dos avultados movimentos da Cultura da Europa mais 

complexos que não pode ser analisado só no seu aspecto formal de divulgador de 

latinidade, mas antes, de igual maneira, como transmissor de um pensamento que nele 

acha o seu meio de expressão universal (Sousa Rebelo 2002b: 121). E André de Resende 

enquadra-se na perfeição neste movimento como um dos muitos possíveis exemplos de 

portugueses no acabado de referir. 

O problema que nos ocupa tem como objecto um lapso de André de Resende 

constante da carta que dirigiu a Bartolomeu de Quevedo, de Évora, a 4 de Maio de 

1567. Enuncie-se, desde já, que a esta célebre espístola voltaremos na segunda parte 

desta tese, com o intuito de esclarecer um lapso de que foi vítima Virgínia Soares 

Pereira ao traduzi-la. 

Vejamos, então, de que trata o equívoco cometido. 

Numa determinada passagem da espístola, escreve (Resende 1988: 108 texto 

latino, 109 texto português): «Sed cum praesidis nomen generale sit (ut Martianus 

iurisconsultus adfirmat ff. «de officio praesidis»)». Este trecho foi traduzido do seguinte 
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modo por Virgínia Soares Pereira: «Ora o termo praeses é uma designação genérica 

(como diz o jurisconsulto Marciano no capítulo consagrado às «funções do 

governador»). 

Um parêntesis para referir que Virgínia Soares Pereira na página 165, nota 35, à 

tradução da Carta a Bartolomeu de Quevedo já alertara para um outro evidente lapsus 

calami nesta epístola, respeitante às relações de parentesco de Pero Anes de Portel, 

porquanto o humanista escreveu patris Domni Ioannis Auolini quando deveria ter 

escrito filii Domni Ioannis Auolini. Isto mesmo se confirma uma vez que Resende numa 

outra obra, mais exactamente na História da Antiguidade da Cidade de Évora, escreve 

correctamente filho (Resende 1988: 165 nota 35). 

Lê-se, na verdade, num dos capítulos do citado escrito em língua portuguesa 

(Resende 1963: XI): 

 
Rasis, mouro, cronista do Miramolim de Marrocos, escreveu 

um livro da cousas de Hispânia; o qual livro foi de língua arábica 

trasladado em portuguesa per mestre Mafamede, mouro, dos que em 

Portugal soía haver, e escreveu-o com ele um Gil Peres, capelão de 

Pedreanes de Portel, filho de D. João de Avoim, o que a vila de 

Marmelar à ordem de S. João, como se mostra no Livro das Linhagens 

que compôs o Conde D. Pedro, filho de El-Rei D. Dinis (...). 

 

E, na Carta a Bartolomeu de Quevedo, declara (Resende 1988: 80 texto latino, 

81 texto português): 

 
Incipit liber Rasae, historici Dalharab Marrochiorum 

Miramolini Cordubaeque regis, quem ipsius iussu composuit. Versus 

est in linguam Lusitanam ex Arabica per me, magistrum Machometum 

Saracenum, nobilem architectum, et scribebat mecum Aegidius Petri, 

clericus /14 r/ Domni Petri Ioannidae Portellensis, patris Domni 

Ioannis Auolini. 

 

Na tradução em vernáculo de Virgínia Soares Pereira: 

 
Começa o livro de Rasis, cronista de Dalharab, miramolim de 

Marrocos e rei de Córdova, elaborado por ordem deste mesmo. Foi 
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traduzido do árabe em língua portuguesa por mim, Mestre Mafamede 

Sarraceno, ilustre arquitecto, e foi meu colaborador Gil Peres, clérigo 

de D. Pedro Eanes de Portel, pai de D. João Aboim. 

 

Regressemos, feito este devido parêntesis, ao lapso cometido pelo nosso 

humanista. 

O imputar a Marciano a autoria deste fragmento do Digesto é, sem dúvida, um 

engano de Resende, porquanto ele pertence a Macro. 

Vejamos, por conseguinte, quais as obras de cada um destes jurisconsultos 

romanos. 

De Macro são estes cinco escritos (Iglesias-Redondo1987a: 100-101;1987b: 95): 

De appellationibus l. II 

De iudiciis publicis l. II 

Ad legem vicensiam hereditatium l. II 

De officio praesidis l. II 

De re militari l. II. 

 Marciano, por sua vez, é autor das seguintes sete obras que passamos, desde já, a 

enunciar (Iglesias-Redondo 1987a: 101-102; 1987b: 95): 

De appellationibus l. II 

De delatoribus l. sing. 

Ad formulam hypothecarium l. sing. 

Institutionum l. XVI 

Notae ad Papiniani de adulteriis libros 

Regularum l. V 

Ad Sc. Turpillianum l. sing. 

 Como se vê do acabado de descrever, a obra De officio praesidis l. II é uma das 

redigidas por Macro e não de Marciano, como escreve André de Resende na sua 

epístola.  

Com efeito, no D. 1, 18, 1 (MACER libro primo de officio praesidis) de que 

damos o texto completo pode-se ler: «Praesidis nomen generale est eoque proconsules 

et legati Caesaris et omnes provincias regentes, licet senatores sint, praesidis 

appellantur: proconsulis appellatio specialis est». Nesta passagem Macro salienta o 

facto de que o nome de governador é genérico, e é por esta razão que se designa 
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governadores os procônsules, os legados de César e todos aqueles que regem 

províncias, mesmo quando sejam senadores. E de a denominação de procônsul ser 

especial. 

Podemos então afirmar em definitivo, com propriedade, que André de Resende 

na Carta a Bartolomeu de Quevedo atribui, por lapso, a paternidade do fragmento do 

Digesto – D. 1, 18, 1 – a Marciano, quando ele, como evidenciámos, é de Macro. 
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7 

A «CONSULTA SOBRE O REINO DE PORTUGAL» DE JACQUES CUJAS  
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 O jurisconsulto francês Jacques Cujas é uma das figuras de primeiro plano do 

Humanismo Jurídico.  

Escreve Jean Broé sobre o grande jurista do século XVI (Broé 1752: 765): 

 
Et ut sublatis ambagibus rem expediam, primus e tot Juris 

Interpretibus Jurisprudentiae Romanae aquila Cujacius, Philologiam & 

Jurisprudentiam amice: conjurantes arcano quodam nexu devinxit & 

copulavit, ita ut insignes & obscuros Juris nostri nodos ex politioris 

litteraturae penu exponeret & illustraret. 

 

 Desta passagem infere-se que Cujas, a águia da Jurisprudência Romana, foi, 

entre tantos intérpretes do Direito, o primeiro a ligar e a associar a Filologia e a 

Jurisprudência, de modo que as grandes e obscuras dificuldades do Direito as esclarecia 

com muita erudição51. 

 E, em Antoine Terrasson, pode-se ler o seguinte relativamente a este sequaz do 

mos gallicus (Terrasson 1750: 463): 

 
Quelque grand qu’ait été le mérite des Jurisconsultes dont j’ai 

parlé jusqu’à présent, on ne sçauroit les comparer à JACQUES 

CUJAS, qui sans contredit tient le premier rang parmi les Interprétes 

du Droit Romain. 

 

                                                           
51 Jean Broé tece outros elogios a Jacques Cujas, como por exemplo, sumo sacerdote do Direito Romano 
e famoso pontífice do Direito (Broé 1752: 759 e 765). 

 115



 Atente-se, de igual maneira, no que expende Pierre Mesnard, no que respeita ao 

jurisprudente em apreço (Mesnard 1950: 529): 

 
S’il fallait définir Cujas d’un seul mot, il faudrait 

évidemment recourir à celui de GLOSSATEUR. Seulement, il s’agit 

ici d’une glose informée par l’esprit de la Renaissance, et dont Cujas 

arrivera à définir et à employer avec une extrême perfection la 

méthode scientifique. Le résultat est l’apparition d’une nouvelle 

discipline, l’histoire du droit, qui se trouve du premier coup portée à 

sa perfection logique. 

 

Cumpre, antes de entrar no nosso assunto fulcral, fazer uma pequena observação 

sobre o que é o mos gallicus. Traduz-se este, na realidade, no modo ou uso francês, mais 

atreito à índole das Humanidades, prolongamento do Humanismo no mundo do Direito, 

que visa reconstruir o Direito Romano, tal como ele foi sendo elaborado no seu 

momento histórico. Este modo de encarar o Direito opõe-se ao mos italicus, modo 

itálico, estudo italiano por tradição especialmente ligado à mentalidade e à forma e 

aparato medievais (Luso Soares 2005: 34).  

Acresce explicitar que o Humanismo Jurídico se consubstanciava no movimento 

que, na origem, é essencialmente italiano, mas que adquire depois, no decurso do século 

XVI, o seu maior significado em França com a denominada Escola Culta ou Escola 

Elegante e cuja orientação virá por esse facto indicada como mos gallicus em 

contraposição ao mos italicus (Luso Soares 2005: 112)52. 

                                                           
52 Eduardo Vera-Cruz Pinto, no seu livro intitulado Curso de Direito Romano, afirma, a dado passo, que o 
mos gallicus se liga ao movimento medieval das escolas jurisprudenciais. Eis aqui reproduzidas as suas 
próprias palavras (Vera-Cruz Pinto 2009: 37 nota 53):  
 

A legitimidade histórico-dogmática que certos conceitos e institutos 
actuais colhem no Direito Romano é falsa, ou porque são posteriores 
(filiando-se no movimento medieval das escolas jurisprudenciais, maxime no 
mos gallicus, ou na escola elegante dos humanistas, ou, ainda, no usus 
modernus Pandectarum), ou porque resultam de erros acumulados em 
traduções mal feitas e não corrigidas.  

 
Note-se, no entanto, que o mos gallicus é o mesmo que Escola Culta ou Escola Elegante e 

reporta-se ao Humanismo Jurídico e não, como escreve Eduardo Vera-Cruz Pinto, ao movimento 
medieval das Escolas Jurisprudenciais. Um parêntesis, agora, sobre o que é o usus modernus 
pandectarum. Esta expressão corresponde à tendência que estudava o Direito Romano, na medida em que 
este se tivesse adaptado às novas exigências, ou seja, enquanto susceptível de uso moderno. Tal postura 
levava, por conseguinte, à pesquisa de qual o Direito Romano de facto vigente. A partir daqui, o usus 
modernus vai entroncar no Direito Natural acabando, pois, por ser como que uma objectivação histórica 
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Diga-se ainda que no Humanismo Jurídico se revelam duas orientações de como 

encarar o Direito. São elas: a histórico-filológica e a sistemática. A primeira utiliza um 

novo método erudito e filológico de exegese das fontes; a segunda visa a reconstrução 

da disciplina jurídica e, como tal, a sua representação metódica e sistemática, partindo 

do pressuposto de que a Ciência jurídica era formada por um complexo ordenado de 

princípios e de institutos intimamente ligados (Luso Soares 2005: 118). Como 

representantes da corrente histórico-filológica destacamos, a título meramente 

exemplificativo, os nomes do português António de Gouveia (Maffei 1997: 335; Luso 

Soares 2005: 119) e do francês Jacques Cujas (Piano Mortari 1990: 365)53. Por seu 

turno, da corrente sistemática indicaremos aqui tão-só o nome do francês Hugues 

Doneau (Maffei 1997: 335; Espinosa Gomes da Silva 2006: 363)54 e os nomes dos 

também franceses François Le Douaren e François Hotman (Espinosa Gomes da Silva 

2006: 362).  

Finalmente, tenha-se em atenção que estes dois métodos são como que os 

pressupostos formativos dos paradigmas codificadores sobre os quais assenta a 

civilização jurídica hodierna (Maffei 1997: 335). 

 Concluída que está esta sucinta abordagem referente ao mos gallicus, é hora de 

enunciar qual o assunto que pretendemos tratar a propósito da Consulta sobre o Reino 

de Portugal (Consultatio pro Regno Portugalliae) da autoria de Jacques Cujas, peça de 

inegável interesse que constitui, sem dúvida, parte integrante da nossa Cultura no 

âmbito do Direito e que, por isso mesmo, suscitou, desde logo, a nossa atenção. 

                                                                                                                                                                          
do Direito Natural. Saliente-se ainda que tal posição traz, de igual modo, consigo uma valorização dos 
vários direitos pátrios. Com efeito, a ordem jurídica vigente era, afinal, formada pelo Direito nacional e 
pelas normas romanas, mantidas pelo usus modernus (Espinosa Gomes da Silva 2006: 459-461). Ou, no 
dizer expressivo de Guilherme Braga da Cruz, o usus modernus pandectarum preconizava uma análise do 
Direito Romano realizada à luz do Direito Natural de fundo racionalista (Braga da Cruz 1981: 32). Diga- 
-se, por último, que o usus modernus pandectarum surgiu na Alemanha e se desenvolveu no decurso dos 
séculos XVII e XVIII.     

   
53 Socorrer-se do método filológico implica colocar-se numa atitude de liberdade perante o texto recebido 
da tradição antiga e medieval, o que determina contribuir, com o tempo, para a criação definitiva de 
modelos nacionais de pensamento jurídico (Maffei 1997: 335). 
  
54 Observa Nuno Espinosa Gomes da Silva que os Comentários de Direito Civil, em 28 livros, de Hugues 
Doneau constituem o primeiro grande tratado sistemático do mundo moderno (Espinosa Gomes da Silva 
2006: 363). 
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 O nosso exame vai recair sobre um lapso do grande jurista francês, na 

mencionada Consulta, que versa sobre o problema da sucessão à Coroa portuguesa após 

a morte do Cardeal D. Henrique, ao tempo Rei de Portugal.  

Impõe-se, por conseguinte, dar previamente uma panorâmica sobre o teor da 

Consultatio pro Regno Portugalliae (Cujas 1722: 1177-1181)55. Esta foi, de acordo 

com Antoine Terrasson, dada no ano de 1578 (Terrasson 1750: 467). 

Inicia a Consulta dizendo que encontrando-se D. Henrique, Rei de Portugal, no 

declínio da vida, sem filhos e sem parentes da linha masculina, sobrevivendo todavia 

parentes que seguramente são da linha feminina, isto é, por exemplo Filipe II, Rei de 

Espanha, filho de uma irmã de D. Henrique [D. Isabel] e Rainúncio Farnésio, Príncipe 

de Parma, neto de um irmão de D. Henrique [D. Duarte] por parte de uma filha de D. 

Duarte [D. Maria], foi-lhe questionado por qual dos dois tinha preferência na sucessão 

do Reino, Filipe ou Rainúncio. 

 Posto isto, afirma que se pelas leis ou costumes do Reino se estabelecer que, 

depois da linha masculina também os descendentes de mulheres e parentes unidos pela 

linha feminina – que não têm o mesmo nome, nem a mesma família, nem a mesma 

representação, nem a mesma insígnia – possam suceder, torna-se então possível ocorrer 

o acesso à sucessão do Reino de Portugal em favor de Filipe II, por ocupar o 3.º grau da 

classe dos sucessíveis, uma vez que Rainúncio Farnésio ocupa o grau seguinte. 

 Porém, adverte que, se as leis ou costumes do Reino não admitem à sucessão 

mulheres e parentes pela linha feminina, nem a Filipe II nem a Rainúncio Farnésio se 

entrega a sucessão e o direito de nomear ou confirmar o Rei e de decidir toda a 

controvérsia fica submetido ao Sumo Pontífice, a não ser que D. Henrique escolha, por 

testamento ou inter vivos, o sucessor Rainúncio ou qualquer outro Príncipe e do Sumo 

Pontífice confirmar essa adopção, depois de chamados aqueles a quem isto interessa. 

                                                           
55 Informa Joaquim Veríssimo Serrão que a Consultatio pro Regno Portugalliae de Jacques Cujas vem 
incluída na mais recente edição das obras deste jurisconsulto, ou seja, na edição de 1868. Acrescenta ter 
sido essa versão obtida a partir do manuscrito da Biblioteca Nacional de Paris, col. Dupuy, 96, f.º 299- 
-300 v.º, cópia dos finais do século XVI, a qual teve sempre presente no confronto com o texto impresso. 
Aduz ainda ser levado a tal conclusão em virtude das anteriores edições dos Opera Magna de Cujas não 
conterem esse opúsculo do jurista francês (Veríssimo Serrão 1958: 27-28 e nota 19). Este historiador 
refere a existência de mais uma cópia da citada Consulta, de igual modo, pertencente à Biblioteca 
Nacional de Paris, fundo Saint-Germain français, códice 18564, f.º 229-231 (Veríssimo Serrão 1959: 
136). Note-se que o afirmado por este consagrado estudioso quanto à inclusão da Consulta em causa não 
constar das edições anteriores à de 1868 não pode ser tida como verdadeira, pois a edição que utilizamos 
dos Opera Omnia de Jacques Cujas é a de 1722, onde pelo menos já consta a Consultatio pro Regno 
Portugalliae.   
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 Prossegue esclarecendo que são três os pontos principais da resposta, e deles 

nenhum é mais digno de crédito que o primeiro, porque como pelo direito de 

proximidade, é evidente que são chamados à sucessão aqueles, que pelo próprio nome, 

se designam como cognados, os quais são para o Rei D. Henrique o filho da sua irmã 

[Filipe II] e o neto do irmão por parte da filha [Rainúncio Farnésio]. 

 Ora, continua a aclarar dizendo que para D. Henrique de cuja sucessão se trata, 

Filipe II é de grau mais próximo do que Rainúncio Farnésio. Logo, na sucessão à Coroa 

portuguesa prefere o Rei de Espanha ao Príncipe de Parma. Acentua ainda que primeiro 

também é o preferível pelo direito de representação, do qual não goza o segundo. 

 O segundo ponto principal respeita ao caso em que mulheres e seus filhos, ou 

seja, cognados, de cuja sucessão se trata, não sejam legítimos sucessores do Reino, por 

falta de agnados masculinos, o qual nem sequer com dificuldade será julgar que tem 

lugar na forma proposta. Com efeito, lembra que só os Francos defendem para si a Lei 

Sálica – outrora também a reclamaram os Ingleses – para que, como nestas leis está 

escrito a herança não passasse da lança para o fuso, motivo que desde há muito tempo é 

recebido, abrangendo não só as mulheres como, de igual modo, os descendentes por 

linha feminina. 

 A propósito, recorda que nem a Lotaríngia, donde provêm os reis de Portugal, 

tem a Lei Sálica ou alguma lei semelhante a esta e é plausível que os que provêm da 

Lotaríngia conservassem os seus costumes. 

 Na verdade, estabelecido este príncipio de que os cognados não são legítmos 

sucessores do Reino de Portugal, na falta de agnados, responde que deve ser consignado 

ao Sumo Pontífice o direito de criar ou confirmar os Reis e o de pôr termo a toda a 

controvérsia. Dá como exemplo o caso da instituição de D. Afonso Henriques como Rei 

de Portugal, que antes tinha o título de ducatus. 

 Assim, a origem está, pois, no Sumo Pontífice que fez censual do Reino D. 

Afonso Henriques. Em consequência, esta origem volta-se a procurar de novo quando 

falta estirpe e família régia. Que a volte a procurar de novo o povo não se permite, 

porque não foi ele o primeiro promotor da proclamação dos seus Reis, ainda que depois 

começou a ser, quando morreu o Rei D. Fernando I, ficando apenas uma filha [D. 

Beatriz], que estava casada com o Rei de Castela [João I], razão pela qual o marido se 

lançou sobre o Reino, até que o expulsou D. João [Mestre de Avis], filho natural de D. 
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Fernando I, que, com os votos de consentimento do povo, foi eleito Rei, e dele provêm 

os Reis de Portugal que se lhe seguiram. Portanto, a escolha do Rei pertence ou ao 

Sumo Pontífice ou ao povo. 

 Já no terceiro ponto principal sugere que para dirimir este caso o Rei D. 

Henrique adoptasse como filho o Príncipe que quisesse ou por testamento ou inter vivos. 

Constitui isto algo que não carece de exemplos, não só alheios como nossos. No 

entanto, enuncia alguns exemplos, tais como o do Reino de Nápoles, apoiando-se no 

direito de adopção, visto que a Rainha Joana tinha adoptado como filho o Rei Afonso de 

Tarragona, embora depois esta adopção tivesse sido anulada pela Rainha Joana, uma 

vez que esta estava agastada com o Rei Afonso; o de Henrique, Duque da Pomerânia, 

adoptado como filho por Margarida, Rainha da Suécia, que, por decisão do Conselho, 

obteve o Reino da Suécia; o de Catarina, filha de Carlos VI, Rei de França, que foi dada 

em casamento com a condição de que Henrique V, Rei de Inglaterra, fosse adoptado 

pela Casa de França e se acaso sobrevivesse a Carlos VI, lhe sucedesse no Reino. 

 Tendo em vista estes exemplos, diz a concluir a Consulta que D. Henrique pode 

adoptar como filho um Príncipe que ele entendesse e reclamar a confirmação do Sumo 

Pontífice, para que se em algo a adopção não parecesse feita segundo o Direito, como 

por exemplo se feita por testamento, onde por disposição jurídica não são consideradas 

as adopções; ou se sofresse de algum vício, a autoridade do Sumo Pontífice suprisse, a 

quem, conforme diz, deve também referir-se a origem deste Reino. Salienta ainda que 

para a confirmação da adopção fossem chamados aqueles a quem não interessa 

confirmar a adopção para que evidentemente seja maior a força da adopção confirmada, 

depois de publicamente chamados estes que desta maneira ficassem prejudicados com a 

confirmação e estimadas aquelas coisas que seriam dito em contrário por esses mesmos. 

 Dada esta panorâmica da Consulta de Cujas, passamos agora a ter em 

consideração a parte do texto que contém o lapso deste grande jurista francês. É ele o 

seguinte (Cujas 1722: 1181): 

 
(...) Ferrando rege mortuo, relict tantum Filia, quae nupserat 

Castiliae Regi, cujus nomine maritus incubit Regno, usque dum eum 

expulit Joannes filius naturalis Ferrandi, qui populi consentientibus 

suffragiis, in Regem electus est (...). 
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Cujas neste trecho da Consultatio pro Regno Portugalliae afirma, como atrás já 

se deixou patente, que quando morreu o Rei D. Fernando I, ficando apenas uma filha, D. 

Beatriz, que estava casada com João I, Rei de Castela, razão pela qual o marido se 

lançou sobre o Reino de Portugal, até que o expulsou D. João, filho natural de D. 

Fernando I, que, com os votos de consentimento do povo, foi eleito Rei. 

 O equívoco de Jacques Cujas reside no facto de dizer que D. João I é filho 

natural de D. Fernando I, quando na realidade, D. João I é filho natural de D. Pedro I.  

D. Fernando I e D. João I não são pai e filho, mas antes irmãos consanguíneos, 

pois são ambos filhos de D. Pedro I. O primeiro, filho de D. Pedro I e D. Constança 

Manuel e o segundo de D. Pedro I e de Teresa Lourenço. 

 Eis, deste modo, rectificado o lapso de que foi vítima aquele que é considerado o 

maior jurista de França de todos os tempos.   
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Como se deixou dito na primeira parte desta tese, ao estudar dois aspectos da 

«Oração de Sapiência» proferida por Hilário Moreira na Universidade de Coimbra a 1 

de Outubro do ano de 1552, vamos neste momento regressar à temática, mas desta feita 

tendo em atenção o labor desenvolvido por dois estudiosos do Humanismo, mais 

precisamente por Albino de Almeida Matos e por José Cardoso. 

Numa breve explicação dada pelo primeiro dos autores, reconhecido especialista 

em Hilário Moreira, esclarece que o seu livro – A Oração de Sapiência de Hilário 

Moreira – é o mesmo que em 1962 apresentou como tese de licenciatura, tese esta 

dactilografada. Em 1990, devido à solicitação e apoio de Américo da Costa Ramalho, 

este trabalho é dado à estampa com pequenas alterações (Almeida Matos 1990: 7). 

 O segundo dos autores, em nota preambular da sua obra vinda a lume em 1997, 

adverte que, no mês de Maio de 1957, Américo da Costa Ramalho o convidou a traduzir 

a mencionada Oração. Concluída tal tarefa, agradece, para o efeito, a Helena Maria 

Moreira Alves que lhe leu o manuscrito de há quarenta anos, a Maria Amélia Santos 

Vilaça de Carvalho o haver-lhe decifrado os hieroglifos do mesmo manuscrito e a Maria 

Camila Duarte Lumiar Ramos por ter lido o texto português composto pela segunda 

agraciada, bem como as provas tipográficas do texto latino e da versão em vernáculo 

(Cardoso 1997: 11 e 25). E, na nota final, volta a ter uma palavra de apreço com Maria 

Camila Duarte Lumiar Ramos, em virtude da sua colaboração e empenhamento na 

revisão do texto de Setembro de 1957 (Cardoso 1997: 85). 

Exposto isto, estamos em condições de passar, desde logo, às questões fulcrais 

do discurso de Hilário Moreira que pretendemos tratar. A saber:  
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a) O motivo da observação que vamos tecer às traduções respectivamente de 

Albino de Almeida Matos e de José Cardoso de um determinado passo da Oração de 

Sapiência do humanista de Coimbra;  

b) O efectuar de um aperfeiçoamento relativo à nota 65 do primeiro destes 

investigadores, por ser o usual; 

c) E apresentarmos, por último, o desvendar do problema relacionado com as 

notas 67 e 68 da autoria do mesmo estudioso.  

Primeira questão: 

Disserta Moreira, num texto já por nós atrás mencionado e transcrito (Almeida 

Matos 1990: 72 texto latino, 73 texto português): 

 
Haec omnia legum utilitatem, a diuina mente ad humanae 

vitae cultum defluxisse, comprobant. Cuius rei textus est apertissimus: 

C. de jure Enucleando, L. 1 § Sed neque ... Cuius ecce uerba: quod 

Principi placuit legis habet uigorem; tanquam si eorum studia, ex 

nostris principalis constitutionibus profecta, et a nostro fuerint diuino 

ore profusa. 

 

Palavras estas que Albino de Almeida Matos traduz deste modo: 

 
Tudo isto prova a utilidade das leis provenientes da mente 

divina, para educação da vida humana. A este respeito há um texto 

muito claro, o Código das dificuldades do direito, L. 1, § sed neque. 

Eis as suas palavras: o querer do príncipe tem vigor de lei, 

como se as suas vontades, tendo por base as nossas principais 

constituições, proviessem da nossa boca, como duma boca divina. 

 

 E que são vertidas para vernáculo da seguinte maneira por José Cardoso 

(Cardoso 1997: 72) 

 
Tudo isto comprova que a utilidade das Leis promanara da 

mente divina para salvaguarda da vida humana. 

A discussão deste problema é assaz caro. 

Confronte Da explicação do direito, L. 1. §. Mas não. Eis o 

texto: «O que aprouver ao Príncipe, tem força de Lei» como se as suas 
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opiniões partissem das nossas principais disposições e como se 

brotassem da boca de Deus através da nossa. 

 

 A nossa observação vai incidir sobre a tradução de C. de jure Enucleando, L. 1 § 

Sed neque. 

 Como se vê, Albino de Almeida Matos traduz por «o Código das dificuldades do 

direito, L. 1, § sed neque». Por seu turno, José Cardoso por «Confronte Da explicação 

do direito, L. 1. §. Mas não». 

 Ora, na realidade, nem um nem outro efectuam uma tradução que se nos possa 

afigurar correcta. Vejamos qual a razão do afirmado. Assim, recorde-se o que se 

escreveu em momento anterior quando se analisou esta passagem da «Oração de 

Sapiência» de Hilário Moreira. Aí dissemos taxativamente que:  

A abreviatura C. reporta-se ao Codex de Justiniano; 

 De jure Enucleando respeita ao título 17 do livro 1 do Codex. O título 17 tem 

por epígrafe De Veteri Iure Enucleando et Auctoritate Iuris Prudentium qui in Digestis 

referuntur; 

 A abreviatura L. 1 § Sed neque quer dizer lei 1, § sed neque. 

 C. de jure Enucleando, L. 1 § Sed neque era a forma de citar utilizada ao tempo 

de Moreira,  correspondendo actualmente a C. 1, 17, 1, 6.  

 Logo, como é óbvio, não se pode traduzir por «o Código das dificuldades do 

direito» (Albino de Almeida Matos) e muito menos por «Confronte Da explicação do 

direito» (José Cardoso) tendo em consideração os argumentos apresentados. 

 Segunda questão: 

A nota 65 do especialista em Hilário Moreira liga-se ao trecho da mencionada 

«Oração de Sapiência» que se reproduz (Almeida Matos 1990: 70 texto latino, 71 texto 

português): 

 
Unde et Demosthenes orator legem sic definit: lex est cui 

omnes homines decet obedire, cum propter multa et varia, tum 

maxime quia omnis lex est inuentio et donum Dei, decretum hominum 

sapientum, delictorum omnium quae sponte uel ignorantia 

sontrahuntur, coertio, ciuitatis altem compositio communis, secundum 

quam omnes decet uiuere qui in ciuitate sunt. 
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 Em tradução de Albino de Almeida Matos: 

 
Daí que Demóstenes, o orador, apresente a seguinte definição 

de lei: Lei é aquilo a que é mister todos os homens obedecerem, não 

só por muitos e variados motivos, mas principalmente porque toda a 

lei é invenção e dom de Deus, decreto de homens sábios, repressão de 

todos os delitos cometidos espontâneamente ou por ignorância, 

ordenação geral da cidade, segundo a qual hão-de viver os que na 

cidade estão. 

 

 O citado autor, na sua nota 65, a propósito desta passagem, dá notícia de que 

Moreira não traduz directamente da língua grega o que afirma Demóstenes, 

aproveitando antes a tradução de qualquer texto jurídico do tempo. E sugere que o 

humanista tenha ido buscá-la ao Liber Primus Institutionem de Marciano. Ou, ainda, ao 

pensamento constante do Liber primus definitionum de Papiniano (Almeida Matos 

1990: 102 nota 65). 

 O aperfeiçoamento que queremos aqui patentear é o seguinte:  

 Ora, na realidade, Albino de Almeida Matos não deveria ter escrito, sem mais, 

Liber Primus Institutionem de Marciano e Liber primus definitionum de Papiniano, pois 

desta forma não respeita as regras hoje utilizadas para se aludir ao Digesto. Este modo 

de que se socorreu é gerador de enormes dificuldades de identificação dos referidos 

textos do Digesto a quem não esteja familiarizado com o Ius Romanum.  

Eis, então, a maneira correcta de identificar estes dois textos jurídicos:   

Em lugar de Liber Primus Institutionem de Marciano, melhor seria D. 1, 3, 2 

(MARCIANUS libro primo institutionum).  

Em vez de Liber primus definitionum de Papiniano, preferível seria D. 1, 3, 1 

(PAPINIANUS libro primo definitionum). 

 Terceira questão: 

 Na nota 67 Albino de Almeida Matos refere um texto de Ulpiano que diz constar 

do Iuris enucleati libri, 1. 3, onde se pode ler quod principi placuit legis habet uigorem, 

sustentando, de seguida, que se trata de um princípio jurídico que surge, aliás, em 

muitos autores (Almeida Matos 1990: 103 nota 67): 
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 Ora, este texto pertence, na verdade, a Ulpiano. Porém, a obra que este estudioso 

do humanismo atribui ao jurista romano afigura-se referida de uma maneira errónea, 

porquanto esta é antes o libro primo institutionum e não Iuris enucleati libri, a qual não 

consta dos escritos do jurista romano.  

O texto em causa encontra-se recolhido no Digesto. É, com efeito, o por nós 

anteriormente aludido D. 1, 4, 1 pr quando centrámos a nossa atenção no humanista 

Hilário Moreira.  

 Para a afirmação de que o Iuris enucleati libri não é da autoria de Ulpiano basta, 

por exemplo, ter presente o elenco das obras efectivamente pertencentes a este 

jurisconsulto elaborado por Juan Iglesias-Redondo em dois dos seus relevantes 

trabalhos. Na realidade, o consagrado romanista não menciona aí nenhuma obra 

intitulada com a designação dada por Albino de Almeida Matos (Iglesias-Redondo 

1987a: 114-116; 1987b: 102). 

 Reproduz-se, pois, na íntegra quanto se patenteia na página 102 deste último 

trabalho de Juan Iglesias-Redondo a propósito dos livros do mencionado jurisconsulto 

romano (Iglesias-Redondo1987b: 102). Aí se discriminam tão-só os seguintes, quais 

sejam: 

 De adulteriis, v.: ad legem Iuliam de adulteriis l. V 

 De appellationibus l. IV 

 De censibus l. VI 

 [Digestorum libri] 

 Disputationum l. X 

 Ad edictum aedilium curulium l. II 

 Ad edictum praetoris l. LXXXI 

 De excusationibus l. sing. 

 De fideicommissis l. VI 

 Institutionum l. II 

 Ad legem Aeliam Sentiam l. V 

 Ad legem Iuliam de adulteriis l. XX 

 Ad legem Iuliam et Papiam l. XX 

 Notae ad Marcelli digesta et Papiniani responsa 

 De officio consularium l. sing. 

 128



 De officio consulis l. III 

 De officio curatoris rei publicae l. sing. 

 De officio praefecti urbi l. sing. 

 De officio praefecti vigilum l. sing. 

 De officio praetoris tutelaris l. sing. 

 De officio proconsulis l. X 

 De officio quaestoris l. sing. 

 De omnibus tribunalibus l. X 

 Opinionum l. VI 

 Pandectarum l. sing. 

 Regularum l. VII 

 Regularum l. sing. 

 Responsorum l. II 

 Ad Sabinum l. LI 

 De sponsalibus l. sing. 

 Acresce dizer ainda que no primeiro dos seus estudos o romanista espanhol – 

mais precisamente na página 116 – entre as obras Opinionum l. VI e Pandectarum l. 

sing. do jurisprudente romano menciona uma outra grafada com um título em grego. Tal 

escrito, se for vertido para a nossa linguagem, corresponde ao denominado Pandectas 

em dez livros. 

Relativamente à nota 68 Albino de Almeida Matos informa que a sua tradução 

do passo, talvez incompleto, segundo julga, por nós já reproduzida acima – tanquam si 

eorum studia, ex nostris principalis constitutionibus profecta, et a nostro fuerint diuino 

or profusa – foi-lhe sugerida, quase toda, por Américo da Costa Ramalho (Almeida 

Matos 1990: 103 nota 68). 

 Ora, observe-se que não se trata de um passo talvez incompleto, como pensa o 

investigador de Hilário Moreira, mas sim, melhor dizendo, da junção de dois textos 

jurídicos diversos: um do Código de Justiniano e outro do Digesto que, acentue-se, são 

os mencionados C. 1, 17, 6 e D. 1, 4, 1 pr (ULPIANUS libro primo institutionum) que o 

humanista conimbricense faz crer, de uma forma equívoca, que são um só texto, como 

tivemos ocasião de revelar na primeira parte desta tese. 
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 Eis, por conseguinte, as três questões que careciam de ser objecto de uma 

revisão crítica, de acordo com o nosso entendimento.   
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A EDIÇÃO DA SÁ DA COSTA DA «HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE DA CIDADE 

DE ÉVORA» DE ANDRÉ DE RESENDE DA RESPONSABILIDADE  

DE JOSÉ PEREIRA TAVARES 
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Vamos agora alertar para dois pequenos lapsos, os quais à primeira vista talvez 

possam ser encarados como meras questões de pormenor sem relevância e não 

susceptíveis de tratamento autónomo. Nada mais falso, como se demonstrará adiante. 

São eles o resultado, segundo cremos, de uma desatenção de José Pereira Tavares com 

que deparámos nas Obras Portuguesas de André de Resende, em particular na História 

da Antiguidade da Cidade de Évora e que integram a Colecção de Clássicos Sá da 

Costa (Resende 1963: 1-69). 

Évora, cidade natal de Resende, apresenta-se, no século XVI, como a segunda 

cidade do Reino, pese o facto de no período compreendido entre 1495 e 1527 ter sofrido 

uma grande baixa de população. Tal facto dever-se-á porventura à circunstância dos 

figalgos se terem retirado para Lisboa e para outras terras em virtude da peste 

(Guerreiro 1955-56: 15).   

 O livro em causa do nosso humanista constitui a primeira história autónoma 

impressa sobre um município da Pensínsula Ibérica. 

 Escreve com pertinência Ivo Carneiro de Sousa (Carneiro de Sousa 1993: 4): 

 
Se a impressão da História da antiguidade da cidade de 

Évora pretendia, de facto, divulgar a uma escala mais ampla, nacional, 

junto de um público culto e cortesão, a «nobreza» da sua cidade, 

alimentando o orgulho e excitando a admiração, parece lícito supor 

que André de Resende esperava com a estampagem da sua obra 

contribuir para elevar a importância da sua urbe, no seio da geografia 

urbana também concorrencial do Portugal do seu tempo. Na verdade, 

não parece possível deixar de ligar a rasgada exornação do passado de 

Évora, alteada, ademais, pela intervenção de uma figura 
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intelectualmente tão prestigiada e solicitada como o nosso humanista, 

com os processos cada vez mais intensos de competição entre as 

grandes cidades do reino, numa altura em que as ambições urbanas se 

expressavam, nomeadamente, pela qualidade dos direitos e pela 

quantidade de privilégios ou, mais «simplesmente», pelo banco que os 

seus representantes ocupavam em Cortes... Entre 1531 e 1536, os mais 

altos dignitários municipais e a alta nobreza local parece terem 

procurado intensamente alterar e engrandecer a posição que Évora 

ocupava no espaço do reino. Cuida-se, precisamente, de datas que 

coincidem com a longa permanência de D. João III e da corte na 

metrópole alentejana, começando, então, a tomar forma um 

movimento de contornos pouco definidos, actualmente pouco 

reconhecido e menos estudado, que reivindicava a transformação da 

cidade em cabeça do reino, em centro político do país. 

 

 Também a propósito desta obra adverte, numa síntese elucidativa, Virgínia 

Soares Pereira que os textos introdutórios resendianos revestem a natureza de uma 

verdadeira colecção de tópoi, sendo nitidamente reveladores do conhecimento inerente 

que o humanista possuía da técnica incipitatória, que tinha por objectivo principal 

sublinhar o operae pretium, ou seja, a relevância ou a novidade da matéria versada. 

Mediante a amplificação da matéria, insistindo na rerum magnitudo ou na novidade da 

mesma, de acordo com esta especialista em Resende, o autor visa prender a atenção e 

desencadear o interesse do leitor, num claro gesto de captatio beneuolentiae. Nota 

ainda, de igual maneira, esta estudiosa que nalguns casos, em especial quando o autor 

do prefácio coincide com o autor da obra prefaciada, o temor de não corresponder 

completamente às exigências resultantes da rerum magnitudo leva-o a esboçar um gesto 

de recusatio e, numa segunda fase, a vincar mais a sua humildade do que a importância 

ou a novidade da matéria (Soares Pereira 2002: 281).  

 O resultado dos escritos em vernáculo de Resende combinam quase sempre, até 

mesmo nos discursos mais formais, a equilibrada harmonia, a nitidez das estruturas – 

impostas pelas regras da dispositio – com uma admirável simplicidade expositiva e 

estilística. Esta era alcançada, em virtude da aptidão com que aplicava as regras da 

elocutio, a fim de exprimir os elementos conteudísticos que, com grande sensibilidade 

humana e um por vezes agudo sentido poético face às coisas comuns da vida sabia criar, 

a partir da sua cultura ou da sua experiência (Pinto de Castro 2002: 47).  
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O latinista e o vernáculo no nosso humanista conciliam-se num todo inconsútil, 

engendrado pelo seu saber e pela sua sensibilidade estética e humana, que não 

desprezou toda e qualquer das formas de expressão que levassem à mutação da sua 

cultura, profunda e diversificada, de orador (Pinto de Castro 2002: 45 e 53). 

Considera Isabel Pestana Moser que, embora se reconheça que as obras 

resendianas redigidas em português têm os seus méritos, crê que o que conferiu maior 

fama ao humanista foi a sua produção em latim (Moser 2006: 189). 

Sustenta José Pereira Tavares, por seu turno, no seu prefácio na página XXV à 

edição da Sá da Costa que um dos trabalhos em língua portuguesa com que Resende 

tem o direito de figurar, e em lugar honroso, entre os nossos clássicos, é a História da 

Antiguidade da Cidade de Évora, a par da Vida do Infante D. Duarte e de A Santa Vida 

e Religiosa Conversação de Frei Pedro.  

O prefaciador informa, desde logo, na página XXVI, que para levar a efeito o 

seu labor se socorreu da segunda edição, de 1576, a qual foi emendada pelo eborense. 

Alerta também para o facto de que ao apresentar este escrito, de carácter histórico, não 

aprecia o nosso autor como historiador. 

Sobre esta edição das Obras Portuguesas de André de Resende, com prefácio e 

notas de José Pereira Tavares, entende Francisco Rebelo Gonçalves que ela constitui um 

valioso serviço para a Cultura Clássica em Portugal (Rebelo Gonçalves 1967: 218)56.  

E Maria de Lourdes Flor de Oliveira declara, a propósito de Pereira Tavares, que 

como professor e didacta – quer da língua latina quer da língua portuguesa – preocupou-

-se em demonstrar o que existe de perene sob as expressões linguísticas envolvidas e 

sob as formas estéticas em constante mudança (Flor de Oliveira 1965: 383).   

Quando surge a edição da Sá da Costa, em 1963, da obra que nos interessa, já 

existiam quatro edições: a de 1553, a de 1576, a de 1783, e a de 1952-1953.  

Observe-se, entretanto, que Ivo Carneiro de Sousa – apesar de, efectivamente, se 

escrever textualmente no rosto da edição de 1576 e agora nesta segunda impressam 

emendada pelo mesmo autor – defende ser mais provável atribuir a organização e 

conclusão desta reimpressão ao seu amigo e discípulo, Diogo Mendes de Vasconcelos 

(Carneiro de Sousa 1993: 4 nota 4). 

                                                           
56 Este texto, embora não identificado o seu autor, informa Maria de Lourdes Flor de Oliveira que é de 
Francisco Rebelo Gonçalves (Flor de Oliveira 1972: 608). 
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Passemos, então, ao problema dos lapsos que, como referimos inicialmente se 

configuram, segundo estamos convictos, numa desatenção por parte de José Pereira 

Tavares com que deparámos ao longo do texto da História da Antiguidade da Cidade de 

Évora de Resende, comparando-o com as outras edições.  

Recordamos aqui, por necessário, que o prefaciador e anotador se serviu da 

segunda edição, datada de 1576. 

Começamos por enumerar as passagens da obra em questão, onde vislumbrámos 

os equívocos. De seguida, transcrevemos, a título meramente ilustrativo, exemplos das 

respectivas edições anteriores – 1553, 1576, 1783, 1952-1953 – onde o texto se 

apresenta correctamente, isto é, sem os erros constantes da edição de 1963. 

Lê-se, com efeito, no final do capítulo II epigrafado Da muita antiguidade de 

Évora (Resende 1963: 16):  

 
Do que eu nom menos me devo dar por contente que Ulpiano 

ss. De Censibus L. Sciendum, condizer que a colónia de Tiro, donde 

ele trazia sua origem, era antiquíssima, sem dizer quem fora o 

fundador. 

 

Já no capítulo IV, intitulado Do juro ou direito das colónias e municípios, 

podemos ler (Resende 1963: 20): 

 
O qual juro depois foi dado a toda a vera Itália, para extinguir 

muitas guerras que sobre isso passarom. Por a qual razão se chamou 

também, depois, juro ou direito italíaco, do qual fala Ulpiano ss. De 

Censibus L. sciendum. Isto, quanto ao direito latino ou de cidadãos, 

brevemente. 

 

E, ainda deste capítulo IV (Resende 1963: 21): 

 
Assi também o imperador Antonino fez lei que todos os 

súbditos ao Império Romano fosem havidos por cidadãos, segundo se 

mostra ss. De Statu Romano, L. In Orbe Romano, como lêem e 

declaram André Alciato e Joane Corásio, jurisconsultos doutíssimos, o 

que claro está que seria salvos os tributos. 
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Por sua vez, logo a abrir o capítulo V, sob o título Que Évora era município 

latino, lemos (Resende 1963: 22): 

 
Évora era município e de juro do antigo Lácio e nom pagava 

tributo. Autor disto é Plínio, em o livro IV, capítulo XXII. Avantagem 

lhe tinha Lisboa, que era município de juro de cidadãos, e Beja, que 

era colónia de juro itálico, como se mostra per o jurisconsulto Paulo, 

ss. De Censibus, l.: «In Lysitania Pacenses et Emeritenses juris italici 

sunt». 

 

Finalmente, lê-se no capítulo VI, que tem como epígrafe Quem deu este 

privilégio a Évora, primeiramente (Resende 1963: 25-26): 

 
E, posto que esta conjectura parece que se encontra com o 

letereiro de Sertório que eu na apolgia contra o bispo de Viseu 

largamente tratei, em o qual letereiro Évora é chamada munícipe, digo 

que bem pode ser o que impròpriamente fosse então assi chamada per 

o modo que ss. ad municipalem diz Ulpiano que em seu tempo os 

cidadãos de cada cidade se chamavão munícipes da sua cidade, mas 

nom que fossem munícipes romanos; e pode também ser que antes de 

Júlio César fosse município, mas estipendiário, e nom de juro de Lácio 

como depois foi (...). 

 

Atentemos, pois, no texto das edições anteriores: 

Da edição de 1553 tão-só deixamos um exemplo que se reporta ao segundo 

capítulo (Resende 1552: Cap. ij): «Do que eu non menos me deuo dar por contente, que 

Vlpiano. ff. de censib. L. Sciendum (...)». 

Da edição de 1576, da qual Pereira Tavares se serve, damos um exemplo, desta 

feita, respeitante ao quarto capítulo (Resende 1576: Cap. iiij): «(...) fala Vlpiano. ff. de 

cẽsib. L. Scĩẽdũ. Isto quãto a ho directo latino, ou de cidadãos (...)». 

Da edição de 1783, outro exemplo, também ele relativo ao quarto capítulo 

(Resende 1783: Cap. iiij): «Assi tabeem ho imperador Antonino fez lei que todos hos 

subditos a ho imperio romano fossen hauidos por cijdadãos, segundo se mostra. ff. de 

statu hominum. l. In orbe romano (...). 
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Novamente da de 1576 ilustramos com o seguinte exemplo retirado do quinto 

capítulo (Resende 1576: cap. V): «(...) quomo se monstra per ho juris consulto Paulo. ff. 

de censib. l. In Lysitania Pacenses & Emeritenses juris italici sunt». 

E, da edição de 1952-1953, este derradeiro exemplo, de igual maneira, 

significativo para o que pretendemos demonstrar (Resende 1953: 209): 

 
(...) digo que bem pode ser que impropriamente fosse então 

assim chamada. Pelo modo que, ff. ad municipalem, diz Ulpiano que 

em seu tempo os cidadãos de cada cidade se chamavam municipes da 

sua cidade mas não que fossem municipes romanos, e pode também 

ser que antes de Júlio César fosse Município, mas estipendiário e não 

de jure de Lácio, como depois foi. 

 

Assim, o humanista André Resende na História da Antiguidade da Cidade de 

Évora refere-se no segundo capítulo ao D. 50, 15, 1 pr (ULPIANUS libro primo de 

censibus); no quarto capítulo mais uma vez ao D. 50, 15, 1 pr (ULPIANUS libro primo 

de censibus), e ainda ao D. 1, 5, 17 (ULPIANUS libro vicensimo secundo ad edictum); 

no quinto capítulo ao D. 50, 15, 8 pr (PAULUS libro secundo de censibus); e, no sexto 

capítulo ao D. 50, 1, 1, 1 (ULPIANUS libro secundo ad edictum). 

Da comparação das diversas edições ressalta de forma clara que Pereira Tavares 

foi vítima de duas distracções. A primeira liga-se com a abreviatura ss.; a segunda com 

ss. De Statu Romano, l. In Orbe Romano. 

Quanto à abreviatura ss., o exacto teria sido grafar ff. – cujo significado é 

Pandectas ou Digesto – como consta das restantes edições, porquanto André de Resende 

está a aludir ao Digesto. Lembramos aqui de novo, dado o seu relevo neste particular, 

que esta sigla é composta por dois ff em minúscula unidos, resultando da corrupção da 

letra grega maíscula pi, inicial da palavra Pandectas. 

A propósito desta temática – siglas ss. e ff. –, citamos as por demais 

esclarecedoras palavras de Michel Reulos (Reulos 1985: 17): 

 
Les références au Digeste son ordinairement faites dans les 

éditions anciennes par le sigle ff. souvent en italiques(...) il est 

important de savoir quelle est sa signification car il arrive que dans 

des transcriptions modernes, il donne lieu à la transcription ss. en 
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raison de la similitude en italique de f et de s, ce qui rend la 

transcription incompréhensible au premier abord. 

 

Neste particular, o leitor menos familiarizado com o mundo das abreviaturas 

jurídicas – aqui a sigla ff. –, ao ler a edição da Sá da Costa da obra de Resende – no caso 

em apreço a História da Antiguidade da Cidade de Évora onde consta por manifesto 

engano a sigla ss. –, seja forçosamente induzido em erro, pois não consegue captar o seu 

real sentido. 

Daqui se compreende que se tenha procedido à devida e necessária ressalva, 

porquanto como fica demonstrado, não estamos perante um aparente pormenor de 

somenos importância. 

Fica, deste modo, elucidada a primeira das desatenções. 

Quanto a ss. De Statu Romano, l. In Orbe Romano, a segunda das distracções, 

diga-se, na verdade, que deveria antes estar ff. de statu hominum. l. In orbe romano 

como resulta de todas as outras edições. Ou seja, em lugar de ss. o exacto é – repita-se – 

ff. como se acabou de ver; em vez de De Statu Romano o correcto é de statu hominum, 

pois faz-se aqui menção ao título 5 do livro 1 do Digesto. 

Superados, enfim, os lapsos da responsabilidade de José Pereira Tavares, note-se 

que, como é óbvio, em nada tal retira o mérito ao trabalho empreendido por este 

estudioso. 
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VIRGÍNIA SOARES PEREIRA E A «CARTA A BARTOLOMEU  

DE QUEVEDO» DE ANDRÉ DE RESENDE 
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 Esclarecido, na parte primeira desta tese, o lapso de André de Resende na carta 

que endereçou a Bartolomeu de Quevedo relativo à troca de nomes dos jurisprudentes 

romanos – Marciano em vez de Macro – quanto à autoria do D. 1, 18, 1, importa, agora, 

alertar para um equívoco em que incorreu Virgínia Soares Pereira na sua excelente 

tradução da referida carta constante da sua dissertação de mestrado. Observe-se, 

entretanto, que tal engano já merecera a nossa atenção numa determinada passagem da 

versão portuguesa em causa (Luso Soares 1993: 4-5). Todavia, entendemos ser de voltar 

de novo a este assunto, desta feita, um pouco mais detalhadamente, porquanto o lapso 

objecto de análise se mantém noutro lugar da tradução.     

 Adverte a estudiosa, no preâmbulo do trabalho em causa, que a estruturação do 

seu estudo é a costumeira em trabalhos deste género: uma introdução, onde se 

comentam as linhas principais da obra, o texto e a respectiva tradução e, por fim, as 

notas ao texto de natureza essencialmente histórica (Resende 1988: 7-8). 

 Informa, ainda, a autora no ínicio do preâmbulo seguinte (Resende 1988: 7): 

 
O estudo que presentemente vem a público constitui, no 

essencial, o produto de um trabalho realizado no âmbito do curso de 

mestrado em Literatura Novilatina em Portugal e, nessa qualidade, 

apresentado à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 

Outubro de 1985. O tempo entretanto decorrido permitiu corrigir 

imperfeições e encontrar resposta para problemas então não 

solucionados (embora alguns tenham ficado ainda à espera de 

melhores dias). Permitiu sobretudo acolher sugestões que muito o 

beneficiaram. 
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 Finalmente, também no mesmo preâmbulo, Virgínia Soares Pereira dirige 

palavras de agradecimento, em especial, a Walter de Sousa Medeiros, sempre disponível 

no esclarecimento de dúvidas e no afastamento de hesitações, a Raúl Miguel Rosado 

Fernandes, por ter contibuído com consideráveis sugestões e a Américo da Costa 

Ramalho que – pela sua autoridade e experiência no campo dos estudos humanísticos –, 

orientou e enriqueceu o trabalho, dirigindo-lhe palavras de confiança e estímulo, 

necessárias a quem pretende seguir os caminhos da investigação (Resende 1988: 8).  

Posto isto, vejamos qual o lapso da ilustre investigadora que, no entender de 

Américo da Costa Ramalho, no prefácio à tese de doutoramento de Virgínia Soares 

Pereira, a considera que com este trabalho (estudo introdutório, edição crítica, tradução 

e notas) a mais uma das obras de Resende – Aegidius Scallabitanus. Um Diálogo sobre 

Fr. Gil de Santarém – fica consagrada internacionalmente como uma das maiores 

especialistas de André de Resende que é, indubitavelmente, um dos principais 

humanistas portugueses, se não o principal (Resende 2000: 11).    

O engano em causa liga-se com a abreviatura ff. a qual é traduzida por capítulo 

ao longo de toda a espístola.  

Recorde-se, então, o teor da passagem onde o humanista, natural da cidade de 

Évora, se reporta ao D. 1, 18, 1. 

Eis o texto (Resende 1988: 108 texto latino, 109 texto português): «Sed cum 

praesidis nomen generali sit (ut Martianus iurisconsultus admirfat ff. «de officio 

praesidis»)». Ou na versão para português de Virgínia Soares Pereira: «Ora o termo 

praeses é uma designação genérica (como diz o jurisconsulto Marciano no capítulo 

consagrado às «funções do governador»). 

Também num outro passo, quase de seguida do texto resendiano acabado de 

transcrever (Resende 1988: 110 texto latino, 111 texto português), a estudiosa do nosso 

humanista de novo incorre uma vez mais no mesmo equívoco. Aí podemos ler em latim: 

«Proconsules habere solitos secum legatos scribunt iurisconsulti, ff. «de officio 

proconsulis»». Na versão vernácula lê-se o seguinte: «Os jurisconsultos dizem, nos 

capítulos dedicados às «funções dos procônsules» que os procônsules costumavam ter 

consigo delegados». 
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 Atente-se que a expressão ff. «de officio proconsulis» aqui referida por Resende 

corresponde, hoje em dia, ao D. 1, 16 (De officio proconsulis et legati, ou seja, em 

português, Sobre a função do procônsul e do legado) 

 Como oportunamente se advertiu – quando corrigimos um lapso cometido por 

Gaspar Barreiros na sua Chorographia – ff. tem o significado de Pandectas ou Digesto, 

e não de capítulo, como consta desta meritória tradução de Virgínia Soares Pereira.  

No entanto, refira-se, em prol da verdade científica que a reputada autora, em 

momento ulterior, ao efectuar mais uma tradução de um outro livro de Resende tem já 

em conta qual o verdadeiro sentido da abreviatura em causa. Não cita, todavia, o 

Digesto da forma usual.  

Senão atente-se:  

Escreve André de Resende: «Quin pro ipsa etiam copia ac prouentu 

nonnumquam inuenitur, ut ff. ad legem Iuliam de annona (...)». Palavras que Virgínia 

Soares Pereira verte assim: «Mais: por vezes chega a usar-se no sentido de abundância e 

boa colheita, como no Digesto, na Lei Júlia sobre a anona (...)» (Resende 2000: 431 

texto latino, 430 texto português). 

 Reportando-se a este fragmento constante do Digesto, a estudiosa do humanista 

eborense – na página 665, nota 114, à tradução do Aegidius Scallabitanus. Um Diálogo 

sobre Fr. Gil de Santarém – cita-o do seguinte modo: «Digesto (Pandectas), Livro 48, 

tit. XII (...)» (Resende 2000: 665 nota 114).  

Note-se, a propósito que, de acordo com a forma hoje utilizada para citar este 

monumento jurídico romano, deveria a autora ter escrito D. 48, 12. 

 Além do lapso acabado de examinar, de que foi vítima Virgínia Soares Pereira 

ao efectuar a sua tradução, acentue-se ainda que, no respeitante ao D. 1, 18, 1, estamos 

convictos de que esta autora, em virtude de confundir o Digesto com o Código de 

Justiniano, não consegue, ela própria, descortinar na sua totalidade o equívoco cometido 

pelo humanista eborense.  

Na verdade, escreve na página 179, nota 114, à tradução da Carta a Bartolomeu 

de Quevedo o que passamos a mencionar (Resende 1988: 179 nota 114): 

  
Não foi possível identificar a afirmação aqui atribuída ao 

jurisconsulto Marciano. Mas o Codex Iustiniani, no título 18 (de 
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officio praesidis), col. 101, apresenta o seguinte texto, da autoria de 

Macro, que vem ao encontro das palavras de Resende (...). 

  

De seguida, na mesma nota 114, transcreve a ilustre investigadora o texto do 

jurisconsulto romano Macro, recolhido, dizemos nós, no Digesto e não no Código de 

Justiniano, como sustenta de forma não exacta Virgínia Soares Pereira (Resende 1988: 

179 nota 114). 

 Por último, vamos abordar um outro problema, o qual se prende com a citação 

de um autor feita por André de Resende na sua Carta a Bartolomeu de Quevedo e que a 

especialista do humanista natural da cidade de Évora não consegue identificar. Este 

relaciona-se com uma passagem já por nós acima transcrita. 

 Aqui novamente a reproduzimos, para um melhor enquadramento, mas agora 

acompanhada do passo que nos suscita um comentário. Ei-la (Resende 1988: 110 texto 

latino, 111 texto português): «Proconsules habere solitos secum legatos scribunt 

iurisconsulti, ff. «de officio proconsulis». Quod etiam ostendit Marianus Scotus in 

Notitia prouinciarum». Na tradução portuguesa de Virgínia Soares Pereira: «Os 

jurisconsultos dizem, nos capítulos dedicados às «funções dos proncônsules», que os 

proncônsules costumavam ter consigo delegados. Revela-o também Mariano Escoto no 

Registo das províncias». 

Como vimos – repita-se –, a sigla ff. não se traduz por capítulos, mas sim por 

Pandectas ou Digesto. 

 O autor que nos desperta a atenção é Marianus Scotus (Mariano Escoto). A 

propósito dele anota esta estudiosa (Resende 1988: 180 nota 127): «Autor e obra não 

identificados». 

 Perante esta afirmação, entendemos necessário apresentar uma proposta para 

identificar quem é o Marianus Scotus referido por Resende na sua epístola. Para tal, 

torna-se necessário explicar o procedimento utilizado na nossa investigação. Assim: 

 a) Tivemos em consideração que originalmente Scotus indiciava alguém de 

naturalidade irlandesa; 

 b) recolhemos, de seguida, para o efeito, obras que tratassem de escritores 

irlandeses antigos ou que pontualmente a eles se reportassem; 

 c) feita esta recolha, deparámo-nos com a existência de dois Marianus Scotus; 

 d) após a pesquisa, faltava optar por um dos Marianus. 
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 Sabe-se que no século XI viveram dois irlandeses que adoptaram o nome de 

Marianus Scotus.  

A existência de dois Marianus Scotus leva-nos, por conseguinte, a fazer aqui, 

por imprescindível, um breve apanhado sobre cada um deles com base no que se 

escreveu sobre estes escritores do medievo. Avisamos, desde logo, que não foi de todo 

nossa preocupação, neste particular, sermos exaustivos. Ao invés, procedemos a uma 

selecção da bibliografia por nós compulsada acerca dos dois Marianus. 

 Eis, então, a súmula por nós elaborada.  

Quanto ao primeiro irlandês, foi ele autor de várias obras, entre elas do 

Chronicon (c. A. D. 1072-1082), cujo nome era Maelbrigte, ou Móel Brigte, também 

conhecido por Servant of Brigid. Nasceu no ano de 1028 e morreu em 1082 ou 1083, 

em Mainz. Só em 1056, quando ingressa no Mosteiro irlandês de St. Martin na cidade 

de Colónia, é que adoptou o nome de Marianus. Em 1058 foi para Fulda, onde leva uma 

vida de eremita e aí ficou até 1070, ano em que foi para Mainz (v. g. Lanigan 1822: 7; 

Dempster 1829: 453; Turner 1910a: 662; Kenney 1929: 614-616; Dörr 1968a: 52; 

Brincken 1997: 1362; Luso Soares et al.1997: 121). 

 Pode-se ler em Kenney a propósito do Chronicon a passagem que passamos a 

transcrever (Kenney 1929: 615-616): 

 
The Chronicon consists of a prologue and three books, of 

which the first extends from the Creation to the Incarnation, the 

second from the Incarnation to the Ascension, the third from the 

Ascension to 1082. There are also some later entries. The prologue 

and first and second books contain some computistical documents and 

studies. By a misconception Marianus adopted a chronology of his 

own in which the numbers of the years exceed those of the vulgar era 

by 22. His work has some importance in the history of chronicle- 

-writing both in Ireland and the Continent.   
  

Quanto ao segundo irlandês, é ele Marianus Scotus de Regensburg (Ratisbona), 

de seu nome Muirchertach Mac Robartaig (ou Raffertys). Nasceu no Condado de 

Donegal, na primeira metade do século XI e faleceu na Germânia, em Regensburg, a 24 

de Abril do ano de 1083, 86 ou 88. Em 1067, com dois companheiros, John e Candidus, 

dirigiu-se a Roma. Havendo passado algum tempo no Mosteiro de Michelsberg, em 

 144



Bamberg, continuaram depois rumo a Regensburg, onde chegaram em 1072-73.Por seu 

turno, o abade de Obermünster deu a Marianus o priorado de Weih-Sankt-Peter, nos 

arredores de Ratisbona. Ao longo da sua vida dedicou-se, designadamente, à actividade 

de copista das Escrituras. Dos seus vários manuscritos destacam-se as Epístolas de São 

Paulo com glosas, algumas redigidas em latim e outras em gaélico irlandês (v. g. 

Lanigan 1822: 2; Dempster 1829: 447; Turner 1910b: 662; Kenney 1929: 616- 

-618; Dörr 1968b: 52-53; Schmid 1997: 1362-1363; Luso Soares et al.1997: 121-122).  

Escreve Kenney, relativamente ao Codex Vindobonensis 1247 (A. D. 1079) que 

contém a cópia das Epístolas de São Paulo, o seguinte (Kenney 1929: 618-619): 

 
This large quarto vellum codex of 160 folios, beautifully 

written in continental minuscle, is an autograph of Marianus Scottus, 

begun on or shortly before March 23, 1079, and completed May 17 of 

the same year. It contains the epistles of St. Paul according to the 

Vulgate text, and the spurious Epistle to the laodiceans, introduced, 

with a marginal note casting doubt on its authenticity, between 

Colossaeans and Thessalonians, the position it holds in Liber 

Armachanus. The autthentic epistles have extensive marginal 

comments and interlinear gloss. The commentary is said to be drawn 

from St. Gregory, Pseudo-Ambrosius, St. Jerome, St. Augustine, 

Fulgentius, Origen, Cassian, Haimo, Leo, Pelagius, Alcuin, the Liber 

Pastoralis and Petrus Diacono. The text of Pelagius found here has 

been shown by Hellmann to be very closely related to that used by 

Sedulius Scottus. The marginalia contain a few Irish words. The 

colophon at the end of the manuscript reads: “In honor of the 

undivided Trinity Marianus Scottus wrote this book for his pilgrim 

brothers. May he rest in peace. For the love of God say devoutly 

Amen. To-day is Saturday, May 17, A. D. 1079”. Over the scribe’s 

name is the gloss: “i. muredach tróg [the unfortunate] macc robartaig”. 

  

 Referenciados que estão os dois Marianus Scotus – o primeiro que morreu em 

Mainz e que foi monge de Fulda e o segundo que morreu em Regensburg – que viveram 

no decurso do século XI, resta-nos optar por um destes. 

 A nossa escolha recai no Marianus, monge de Fulda, como sendo o autor da 

Notitia prouinciarum. E porquê? É o que passamos a explicitar. 
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 Esta preferência pelo monge de Fulda assenta na leitura de uma passagem 

constante da parte final do prefácio de uma obra – Notitia utraque Dignitatum cum 

Orientis, tum Occidentis ultra Arcadij, Honorijque Tempora – do jurista italiano Guido 

Panciroli que transcrevemos (Panciroli 1602: praefatio): «Sed ut ad Notitiam nostram 

reuertamur, cum multo tempore latuisset, tandem quae a Mariano Scoto Monacho 

Fuldensi scripta fuerat (...)».  

Destas palavras de Guido Panciroli depreende-se que Marianus Scotus, monge 

de Fulda, escrevera há muitos anos um escrito que passara despercebido durante um 

largo período de tempo. Tal facto leva-nos a concluir, julgamos com propriedade, que o 

mencionado trabalho só poderá ser a Notitia prouinciarum a que alude André de 

Resende, na Carta a Bartolomeu de Quevedo, e de que Virgínia Soares Pereira não 

identifica quer o autor quer a obra, como atrás deixámos patenteado, quando o 

humanista eborense informa que os jurisconsultos no D. 1, 16 (De officio proconsulis et 

legati) dizem que os proncônsules costumavam ter consigo legados e que o mesmo 

revela também Mariano Escoto na obra Notitia prouinciarum. 
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ROSADO FERNANDES E «AS ANTIGUIDADES DA LUSITÂNIA»  

DE ANDRÉ DE RESENDE 
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Em 1996, veio a lume uma edição em língua portuguesa da obra de André de 

Resende intitulada Libri Quatuor De Antiquitatibus Lusitaniae – As Antiguidades da 

Lusitânia – publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Deve-se tal feito ao labor de 

Rosado Fernandes, um consagrado especialista em estudos resendianos (v. g. Rosado 

Fernandes 1984: 487-505; 1993: 355-365; 2002: 97-109). O trabalho efectuado – 

introdução, tradução e comentário – pelo cultor das Letras Gregas e Latinas é de 

extrema valia, porquanto possibilita, além do mais, um maior acesso ao texto 

resendiano. 

Para levar a bom termo este árduo labor, em virtude do carácter interdisciplinar 

do escrito de Resende, Rosado Fernandes consultou inúmeros estudiosos de diversas 

especialidades, como afirma expressamente na página XII do seu prefácio. Aqui 

destacamos os seguintes agradecimentos: a Maria Tereza Cardoso57 pela ajuda recebida, 

a Sebastião Tavares de Pinho pela revisão do texto e das notas, a pedido da Fundação 

Calouste Gulbenkian, a Aires do Nascimento pelas sugestões relativas às fontes 

medievais, a Cappizzi pelas informações a propósito das fontes bizantinas, a Carlos 

Almaça, principalmente pelos pormenores que se reportam à ictiologia, a Susanne 

Daveau no tocante às questões que se prendem com as Ciências Geográficas, a José 

D’Encarnação e Jorge Alarcão pelos aspectos que se ligam à Epigrafia e à Arqueologia 

(Resende 1996: XII).      

                                                           
57 Lê-se, com efeito, a páginas XI do prefácio de Rosado Fernandes: 
 

Pretende este livro dar a conhecer em pormenor e em vernáculo o 
trabalho de André de Resende sobre a Lusitânia e o Portugal do seu tempo. Já 
em 1971 Maria Teresa Cardoso publicara, como tese de licenciatura, a 
tradução dos quatro livros do De Antiquitatibus. Foi com a autora e sobre o 
seu texto que comecei a presente edição.   
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A dado passo, na página XI do prefácio, escreve o estudioso de André de 

Resende (Resende 1996: XI): 

 
Tratando-se de um texto quinhentista impresso, mas sem tradução 

manuscrita que chegasse até aos nossos dias, decidi não o transcrever 

em latim «restaurado», anacrónico quanto ao séc. XVI, e, por isso, 

limitei-me a dá-lo em facsimile sem esquecer, contudo, de indicar à 

margem do texto traduzido a página da edição de 1593 utilizada. É 

fácil, desde agora, confrontar o texto latino com o português. 

 

Sobre determinados aspectos deste excelente trabalho de Rosado Fernandes já, 

em momento ulterior, tivemos oportunidade de tecer, em co-autoria com Teresa Luso 

Soares e Fernando Luso Soares (filho) [Fernando José Gautier Luso Soares], algumas 

observações que na altura entendemos pertinentes, tendo em vista as potencialidades 

facultadas pela interdisciplinaridade (Luso Soares et al.1997: 113-122). 

A razão de novamente regressarmos ao assunto reside no simples facto da 

enorme relevância de André de Resende e da suma importância do seu livro para a 

História da Cultura Portuguesa.  

Em apoio do que acabámos de afirmar, permitimo-nos citar dois autores de 

indiscutível saber, Alexandre Herculano e Paulo Merêa. 

São de Alexandre Herculano estas palavras expressivas (Herculano 1846: 7-8): 

 
André de Resende, o maior e mais judicioso antiquario 

portuguez do seculo XVI, no seu famoso tractado das Antiguidades 

Lusitanas, escripto na lingua latina, deu grande impulso a essa 

applicação do estudo da litteratura grega e romana a illustrar a 

historia, e principalmente a geographia antiga do occidente da 

Peninsula. Os quatro livros De Antiquitatibus Lusitaniae são o nosso 

mais antigo quadro das tribus, que estanceavam entre o Guadiana e o 

Douro na occasião da conquista romana, bem como o são das divisões 

civis de territorio da sua hydrographia interior, e da situação das 

cidades e povoações, que outr’ora aqui existiram. A obra de Resende, 

embora contenha emendas importantes ás opiniões recebidas a 

similhante respeito, nem por isso deixa de representar no essencial 

essas opiniões. Ahi a Lusitania antiga acha-se associada com Portugal 

de maneira, que as palavras lusitani e Lusitania ora significam as 
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tribus e o tracto de terra assim denominadas pelos romanos na 

occasião da conquista; ora a provincia que estes estenderam até o rio 

Ana, ou Guadiana, e sua varia população; ora, finalmente, os 

portuguezes, e o nosso territorio, cujos limites são totalmente diversos. 

Estas idéas, distinctas entre si, confundem-se inteiramente no livro de 

Resende, cujos estudos eram determinados pelos dous impulsos 

encontrados, a que nos temos referido, o da erudição classica e o do 

sentimento de nacionalidade, estabelecem uma especie de anarchia no 

plano do livro das Antiguidades, aliàs excellente nas particularidades 

da sua execução. 

 

Por seu turno, Paulo Merêa acentua sintomaticamente (Merêa 1923: 10-11): 

 
Não obstante, as investigações e notícias acêrca de 

antiguidades do direito português ou de assuntos que com êste se 

relacionam remotam a um passado mais distante e merecem ser 

mencionadas. 

O grande movimento da Renascença, tão favorável à orientação 

histórica no estudo do direito, teve entre nós representantes ilustres, e 

alguma coisa beneficiou com êle a história das nossas instituições 

jurídicas, porquanto – ao mesmo tempo que o GOVEANO, precedendo 

CUJACIO na renovação da sciência romanística (...) – ANDRÉ DE 

RESENDE escrevia preciosíssimas linhas acêrca da organização da 

antiga Hispânia, podendo considerar-se como o fundador da história do 

direito público peninsular. 

 

Também Rosado Fernandes entende que a erudição portuguesa se encontra 

expressa com um invulgar relevo por parte do eborense, bem como pelo seu escrito 

intitulado De Antiquitatibus Lusitaniae. Para o mesmo autor, André de Resende 

instruído na escola do pensamento humanista, sustentado em grande medida na teoria 

filosófica, psicológica, teológica e bíblica, consegue ultrapassar entretanto o estado 

teórico patenteado em inúmeras das suas obras, para penetrar no âmbito dos temas 

relacionados com o mundo clássico, em especial aquele que se produzira no nosso País 

(Rosado Fernandes 1984: 487). 

Por último, refira-se o clamor de Joaquim Veríssimo Serrão, quando afirma: 

«Que obra notável não representa o De Antiquitatibus Lusitaniae, com a história dos 
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burgos, dos montes, dos rios e da terra que veio depois a ser Portugal!» (Veríssimo 

Serrão 1994: 362).   

Cumpre, contudo, não ocultar a seguinte questão que poder-se-á denominar de 

atitude falsária de Resende, o forjar de fontes epigráficas, a qual, segundo julgamos, 

deve ser encarada no respectivo contexto e assentar, mais do que numa mera fraude, na 

defesa da identidade nacional e na demarcação do todo hispânico, salientando a 

grandeza do povo e tradição lusitana. 

Observa, a este respeito, José D’Encarnação que o humanista é tido, entre nós, 

como o paradigma acabado do constante uso dos textos epigráficos de que não hesitou 

em forjar vários para alcançar os fins político-religiosos e culturais que se propusera, 

socorrendo-se da Antiguidade (D’Encarnação 2002: 305).   

Diga-se, entretanto, que a atitude falsária do humanista em nada lhe retira a sua 

grandeza. 

Mas, a relação entre saber e seriedade em André Resende é um outro assunto 

que em muito sobrepassa o âmago daquilo que nos ocupa neste momento. 

Tendo em conta todos estes considerandos sobre esta figura cimeira da nossa 

Cultura, vamos analisar os equívocos constantes das passagens vertidas para a língua 

portuguesa da autoria de Rosado Fernandes. Porém, antes, não queremos deixar de 

referir que, ao contrário do que sustenta este consagrado autor na página 274, nota 179, 

da sua tradução da obra resendiana denominada As Antiguidades da Lusitânia (Resende 

1996: 274 nota 179), não existem três edições da História da Antiguidade da Cidade de 

Évora depois da primeira datada de 1553 – a de 1576, a de 1783 e a de 1963 –, uma vez 

que se torna imperioso acrescentar a edição de 1952-1953, com apresentação de Flório 

José de Oliveira58.  

Primeiro caso: 

Lê-se na edição de 1593 – Fol. 2 – dada, recorde-se, em fac-símile por Rosado 

Fernandes, juntamente com  a introdução, tradução e comentário da autoria deste 

investigador, a fim de facilitar o confronto entre ambas: «(...) in pandectis, sub titulo de 
                                                           
58 Note-se que também é vítima de um equívoco Figueiredo Marcos quando afirma peremptoriamente que 
a História da Antiguidade da Cidade de Évora de André de Resende foi impressa, em Évora, em 1553 e 
em 1576 e, depois, em Lisboa, no ano de 1783 (Figueiredo Marcos 2006: 15 nota 1; 2008: 37 nota 79), 
uma vez que não alude à de 1952-1953, com apresentação de Flório José de Oliveira, impressa em Évora, 
vinda a lume em A Cidade de Évora. Boletim da Comissão Municipal de Turismo, nem à de 1963, 
impressa em Lisboa, com prefácio e notas de José Pereira Tavares, com a chancela da Livraria Sá da 
Costa Editora na sua colecção de clássicos.   
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censibus, verba sunt notissima Pauli iuris consulti. In Lysitani Pacenses, & Emeritenses 

iuris Italici sunt». Na tradução: «Nas Pandetas, no capítulo dos Censos, estão estas 

conhecidíssimas palavras do jurisconsulto Paulo: «os habitantes de Beja na Lysitânia 

gozam do direito itálico»» (Resende 1996: 72). 

Melhor seria escrever Pandectas, em vez de Pandetas. 

Em lugar de capítulo deve figurar a palavra título, empregue, aliás, pelo próprio 

humanista, isto porque as Pandectas – ou Digesto – se encontram divididas em livros, 

títulos, salvo nos livros 30, 31 e 32, que correspondem ao título único De legatis et 

fideicommissis, fragmentos e parágrafos, se os houver, sendo que em caso afirmativo o 

primeiro se designa por principium, cuja abreviatura é pr, deste modo, aquele que 

deveria ser o segundo parágrafo é o primeiro, e assim por diante. 

E, quando Resende cita o texto jurídico de Paulo – D. 50, 15, 8 pr –, certamente 

em virtude de uma pequena desatenção momentânea, Rosado Fernandes não inclui na 

sua tradução a referência aos Emeritenses, a qual, aliás, consta do próprio texto 

resendiano que atrás se transcreveu.  

Atente-se, também, que, ao citar o Digesto na página 233, nota 11, à tradução da 

obra do nosso humanista (Resende 1996: 233 nota 11) – Paulo, Digesta, XXXXX, Tit. 

XV, De censibus, VIII, p. 840 –, Rosado Fernandes utiliza uma forma que não é a que 

se usa nos nossos dias, pois o correcto é grafar do modo que segue, D. 50, 15, 8 pr. 

Relativamente ao D. 50, 15, 8 pr (PAULUS libro secundo de censibus), 

lembramos que Resende já na História da Antiguidade da Cidade de Évora (Resende 

1963: 22), bem como na Carta a Bartolomeu de Quevedo (Resende 1988: 114 texto 

latino, 115 texto português), o havia citado.  

A este mesmo texto recolhido no Digesto alude Gaspar Barreiros, na sua 

Chorographia, como resulta patente do que se reproduz (Barreiros 1968: 3 v.º-4): 

 
(...) na qual Paulo jurisconsulto diz estas palauras. In 

Lisitania Pacenses et Emeritenses iuris Italici sunt. Quer dizer que na 

Lusitania, Beja & Merida tinham ó priuilegio ou prerogatiua chamada 

ius Italicum, que se nam daua senam á lugares nobres & illustres como 

estes foram n’aquelle tempo. 
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O Ius Italicum de que se trata ao longo do D. 50, 15 e, em particular, no tocante 

ao D. 50, 15, 8 pr (PAULUS libro secundo de censibus) que nos importa, é, pois, um 

direito de condição de solo itálico59. 

Segundo caso: 

De outro equívoco é, de igual maneira, vítima este estudioso do humanista de 

Évora. Temos em mente o problema que se prende com o significado da abreviatura C. 

inserta no texto latino de André de Resende – Fol. 28 – da edição de 1593. 

Aí se pode ler: «(...) vt patet. C. de excusationibus artificum, & Palatinis sac. 

larg. (...)». E na tradução portuguesa de Rosado Fernandes consta o que ora se 

transcreve: «(...) como é evidente em Gaio em Das excusas dos Artifices da distribuição 

das verbas palatinas (...)» (Resende 1996: 90). 

 A abreviatura C. não pode ser desdobrada por Gaio, porquanto ela, na realidade, 

aqui tão-só significa Codex. Estamos, com efeito, perante duas expressas menções ao 

Codex de Justiniano feitas pelo nosso humanista com toda a acuidade. A saber: ao título 

De excusationibus artificum e ao título De Palatinis sacrarum largitionum et rerum 

privatarum feita pelo eborense na sua obra As Antiguidades da Lusitânia. Na verdade, 

Resende refere-se no trecho em análise ao C. 10, 66(64) e ao C. 12, 23(24), 7, 19 e não 

como julga Rosado Fernandes ao jurisprudente romano Gaio60. 

Note-se que a passagem que nos interessa vem na sequência imediata de uma 

outra sobre aqueles indivíduos que começaram a ser denominados de Barbaricários, os 

quais eram tintureiros de tecidos de púrpura, de coccum e de vermiculum, tecidos estes 

que eram importados das terras bárbaras ou estrangeiras (Resende 1996: 90).  

Por sua vez, o nosso trecho em questão precede um outro onde André de 

Resende afirma o seguinte: «(...) quod etiam annotauit Alciatus, in treis posteriores 

                                                           
59 Escreve, a dado passo, o romanista espanhol Faustino Gutiérrez-Alviz, relativamente ao Ius Italicum, o 
seguinte (Gutiérrez-Alviz 1982: 335): 
 

Derecho de condición de suelo itálico; privilegio concedido por los 
emperadores a ciertas provincias, y sobre todo a algunas colonias, por cuya 
virtud su suelo era jurídicamente asimilado al de Italia (...). 

 
60 Também Maria Tereza Cardoso na sua tese de licenciatura – Antiguidades da Lusitânia de André de 
Resende (Tradução e Notas) – em Filologia Clássica apresentada na Faculdade de Letras de Lisboa, no 
ano de 1971, pensa sem razão que a sigla C. se reporta a um nome de um autor, como resulta das suas 
próprias palavras que passamos a transcrever: «(...) como mostra C. na obra “De excusationibus artificum, 
et de Palatinis fac. larg”» (Cardoso 1971: 35). Daqui resulta que Maria Tereza Cardoso não se apercebe 
que André de Resende está a aludir a dois títulos do Código de Justiniano, repita-se, o De excusationibus 
artificum e o De Palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum.  
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libros codicis. Marianus. Scotus in titulo Magistri officiorum. & fabricae. Barbarios eos 

vocat» (Fol. 28 da edição de 1593). Na tradução de Rosado Fernandes: «(...) que 

também anotou Alciato nos três últimos livros do códice. Mariano Escoto, com o título 

Mestres de Ofícios e Fábricas, chama-lhes Barbários» (Resende 1996. 90)61. 

 Os três últimos livros do códice (in treis posteriores libros codicis) anotados 

pelo jurista italiano Andrea Alciato são efectivamente os livros 10, 11 e 12 do Codex de 

Justiniano62.  

A este importante trabalho de Alciato alude Rosado Fernandes na sua nota 116 

ao texto resendiano: «(...) Andreae Alciati (...) In tres posteriores codicis Iustiniani 

libros annotatiunculae (...)» (Resende 1996: 240 nota 116). No entanto, tal não foi 

bastante para que este cultor das Letras Gregas e Latinas, talvez por não estar o 

suficientemente familiarizado com o Corpus Iuris Civilis, se aperceber que a sigla C. 

significa, neste caso, Codex e não Gaio.  

Também na sua nota 115 – relativa à abreviatura C., traduzida por Gaio – este 

autor faz referência ao Código de Justiniano: «(...) in Volumen Legum, Parvum quod 

vocant in quo haec insunt tres posteriores libri codicis Justiniani (...)»(Resende 1996: 

240 nota 115). Contudo, não descortina que o título De excusationibus artificum e o 

título De Palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum são do Codex e não uma 

obra do jurisprudente Gaio. 

 Antes de finalizar, um breve parêntesis sobre o Marianus Scotus mencionado por 

Resende a par do jurista italiano Alciato. 

Rosado Fernandes, na sua nota 117 ao escrito de Resende, informa, sem outra 

justificação, não ser o Mariano Escoto, monge de Fulda. Eis as suas palavras: «Não 

                                                           
61 Já na tradução efectuada por Maria Tereza Cardoso lê-se, a dado passo: «(...) e Alciato nos três livros 
posteriores em manuscrito» (Cardoso 1971: 35). Esta tradução, diga-se, entretanto, não pode ser tomada 
em linha de conta, uma vez que a autora não entendeu correctamente o significado de in treis posteriores 
libros codicis, porquanto não se apercebe que André de Resende está a mencionar uma obra de Andrea 
Alciato sobre os três últimos livros do Código de Justiniano, o que a leva a verter esta passagem da forma 
como o fez.       
 
62 Para Piano Mortari as anotações aos três últimos livros do Código de Justiniano da autoria de Andrea 
Alciato representam um dos primeiros exemplos dos novos comentários lemático-exegéticos de carácter 
humanístico (Piano Mortari 1988: 290; 1990: 217). A propósito de Alciato, escreve Antoine Terrasson 
(Terrasson 1750: 418): 
 

N’ayant encore que vingt-deux ans, il entreprit de réformer la 
Jurisprudence, en y introduisant les lettres Grecques & Latines, par le secours 
desquelles on entre beaucoup mieux dans l’esprit des anciens Jurisconsultes, 
& dans le génie des différens siécles où les Loix ont été composées.  
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pode tratar-se de Mariano Escoto, monge de Fulda, que escreveu no século XI uma 

Crónica da Igreja, só publicada no século XVI (Resende 1996: 241 nota 117).  

Declara, por outro lado, que na sua investigação deparou com um Mariano 

Escoto autor de um De Romanis Pontificibus, impresso em Frankfurt, em 1583, não 

sabendo, contudo, se estamos na presença da primeira edição, lembrando, para o efeito, 

que André de Resende morre no ano de 1573. A par deste Marianus Scotus, assinala a 

existência de um Federicus Scotus, autor da obra Ad rubricam Pandectarum de operis 

novi nuntiatione liber, impressa em Veneza, em 1574 (Resende 1996: 241 nota 117). 

Manifesta, por último, a ideia de que só partindo do princípio que o texto tem 

sempre razão e de que apenas realizando um exame mais exaustivo se poderá, acaso, 

identificar a obra a que se reporta o nosso humanista (Resende 1996: 241 nota 117). 

 Pela nossa parte, lembramos que André de Resende na Carta a Bartolomeu de 

Quevedo já se referira a um Marianus Scotus autor de uma obra intitulada Notitia 

prouinciarum (Resende 1988: 110 texto latino, 111 texto português), que Virgínia 

Soares Pereira alega não ter conseguido identificar (Resende 1998: 180 nota 127) e que, 

como nós dissemos, no capítulo anterior, ser o Marianus Scotus, monge de Fulda. 

 Quem será, então o Marianus Scotus agora referido pelo humanista lusitano no 

seu trabalho As Antiguidades da Lusitânia («Marianus. Scotus in titulo Magistri 

officiorum. & fabricae. Barbarios eos vocat»)? 

 Não obstante não termos dados seguros que nos permitam sustentar com um 

rigor absoluto quem é este Marianus Scotus, inclinamo-nos, contrariamente a Rosado 

Fernandes que ele é o monge de Fulda, já anteriormente citado por André de Resende na 

Epistula ad Bartholomaeum Kebedium («Quod etiam ostendit Marianus Scotus in 

Notitia prouinciarum»), porquanto o outro nosso conhecido Marianus Scotus (o de 

Regensburg ou de Ratisbona), de igual modo, do século XI, dedicou-se ao longo da sua 

vida, como atrás se disse, à actividade de copista das Escrituras, de entre as quais se 

destacam, sem dúvida, as Epístolas de São Paulo, com glosas, algumas delas em latim e 

outras em gaélico irlandês.  

Todavia, advirta-se, em prol da verdade científica, que em momento anterior, 

conjuntamente com Teresa Luso Soares e Fernando Luso Soares (filho) escrevemos o 

que se reproduz (Luso Soares et al.1997: 122): «Será que o Marianus citado por 
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Resende (Notitia prouinciarum e Magistri officiorum & fabricae) é, em ambos os casos 

o mesmo? E, se sim, será o de Ratisbona?» 

 Contudo, reexaminada esta problemática – repita-se – inclinamo-nos hoje para 

que o Marianus Scotus mencionado por André de Resende nas suas duas obras (Carta a 

Bartolomeu de Quevedo e As Antiguidades da Lusitânia) é o mesmo. É o monge de 

Fulda, que nasceu em 1028 e faleceu em 1082 ou em 1083 em Mainz, cujo nome era 

Maelbrigte, ou Móel Brigte, também conhecido por Servant of Brigid.   

Terminado este pequeno parêntesis, é tempo de afirmar que, apesar do lapso ter 

ficado devidamente esclarecido, elencamos ainda quais as obras que são da autoria de 

Gaio, porquanto cremos ser um complemento do maior interesse para o assunto em 

apreço.  

São elas (Iglesias-Redondo 1987a: 96-98; 1987b: 93): 

De casibus l. sing. 

Dotalicion l. sing. 

Ad edictum praetoris urbani libri 

Ad edictum aedilium curulium l. II 

Ad edictum provinciale l. XXX 

De fideicommissis l. II 

De formula hypothecara l. sing. 

Institutionum l. IV 

Ad legem XII Tabularum l. VI 

Ad legem Glitiam (?) l. sing. 

Ad legem Iuliam et Papiam l. XV 

De manumissionibus l. III 

Ex Quinto Mucio libri 

Regularum l. III 

Regularum l. sing. 

Rerum cottidianarum (sive aureorum) l. VII 

Ad senatus consultum Orfitianum l. sing. 

Ad senatus consultum Tertullianum l. sing. 

De tacitis fideicommissis l. sing. 

De verborum obligationibus l. III.  
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Sobre a décima obra aqui elencada como pertencente a este jurista romano tem 

Fritz Schulz a seguinte opinião que se passa a reproduzir: «... l’unico frammento dell’ad 

legem Glitiam liber singularis (atribuito a Gaio) è certamente non autentico» (Schulz 

1968: 334). 

Em suma, esta nossa emenda afasta de todo a ideia errónea de que a abreviatura 

C. utilizada por André de Resende no seu trabalho Libri Quatuor De Antiquitatibus 

Lusitaniae – Fol. 28 da edição de 1593 – poderia aqui ser descodificada por Gaio, como 

procedeu Rosado Fernandes na sua valiosa tradução em vernáculo deste texto latino que 

oferece extrema dificuldade a quem quer que se proponha fazê-lo, tendo em conta o 

carácter interdisciplinar da obra do humanista lusitano. 
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5 

VERÍSSIMO SERRÃO E OS JURISTAS FRANCESES  

FRANÇOIS LE DOUAREN E FRANÇOIS HOTMAN 
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Joaquim Veríssimo Serrão é autor de um importante trabalho sobre António de 

Gouveia que foi publicado no Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra (Veríssimo Serrão 1966: 25-224 e 1967: 1-131). É sobre este estudo que vai 

recair a nossa atenção, em particular, sobre uma afirmação acerca de dois juristas 

franceses, em concreto, François Le Douaren e François Hotman.  

Escreve, com efeito, este consagrado historiador, a dado passo, (Veríssimo 

Serrão 1967: 12): 

 
Por esse tempo António de Gouveia era justamente 

considerado, no mundo do Direito, como o regente mais famoso que 

ensinava nas Escolas francesas. Alciato e Émile Ferret já tinham 

falecido; Cujácio começara a ensinar na Universidade de Cahors e o 

seu nome era apenas pronunciado como o de um jurista de promissor 

futuro; os regentes Jean de Boyssoné, Jean de Coras e Arnaud du 

Ferrier tinham-se orientado para a rendosa carreira dos Parlamentos; 

François Douaren, Hotman e outros juristas, ainda que nomes 

conceituados no Direito romano, não possuíam a erudição clássica, 

nem a perspicácia no estudo das fontes, nem a elegância da prosa, nem 

tão-pouco o conhecimento das línguas e dos autores antigos, atributos 

estes que já faziam o renome de Gouveia. Pode assim manter-se que, 

nas vésperas de trocar Valença por Grenoble, o nosso humanista era 

geralmente considerado como o mais cotado dos mestres de Direito do 

seu tempo. 

 

 Desta passagem acabada de citar, a par de António de Gouveia (o Goveanus), 

resulta a clara alusão aos jurisconsultos italianos Andrea Alciato e Emilio Ferretti, bem 
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como aos jurisprudentes franceses Jacques Cujas, Jean de Boyssoné, Jean de Coras, 

Arnaud Du Ferrier, François Le Douaren e François Hotman. 

 Ora, a nossa questão prende-se com a circunstância de Veríssimo Serrão 

sustentar que Le Douaren e Hotman, apesar de serem juristas conceituados no campo do 

Direito Romano, não possuirem a erudição clássica, nem a perspicácia no estudo das 

fontes, nem a elegância da prosa, nem sequer o conhecimento das línguas e dos autores 

gregos e latinos, atributos estes que já faziam o renome do Goveanus. 

 Esta asserção por parte deste estudioso, em nosso juízo, peca por inexactidão. 

Quer-nos parecer que ela foi arquitectada com o manifesto intuito – a nosso ver 

desnecessário – de enaltecer ainda mais o humanista lusitano, quinta-essência do 

Humanismo Jurídico e, em consequência, desvalorizar injustamente a importância que 

efectivamente tiveram François Le Douaren e de François Hotman, também eles 

sequazes do mos gallicus. 

 Uma observação, embora sucinta, deve ser feita antes de rebater o defendido 

pelo ilustre historiador, no que respeita a Le Douaren e Hotman. 

 Relaciona-se ela com a genialidade de Gouveia. De facto, basta atentar no que 

diz Diogo Barbosa Machado e Luís António Verney para ficarmos cientes dos 

excelentes méritos de António de Gouveia.  

Proclama Diogo Barbosa Machado (Barbosa Machado 1965: 291): 

 
...foy venerado como Oraculo da Oratoria, e Poetica 

escrevendo na lingua Latina com tanta pureza, e elegancia, que 

animava a sua penna o espirito dos Escritores do Seculo de Augusto. 

 

 E continua este autor (Barbosa Machado 1965: 291): 

 
(...) depois de cultivar os campos da eloquencia, e os bosques 

do Parnasso se aplicou ao estudo das Musas mais severas se 

penetrando os segredos da Jurisprudencia (...). 

 

 Por seu turno, expende Luís António Verney estas por demais significativas 

palavras (Verney 1746: 159): 
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E por-nam deixar de nominar um Portuguez, apontarei 

tambem o exemplo, de Antonio de Goveia, Bejense: o qual indo 

menimo para França, onde estudou, e ensinou; nam só foi um dos- 

-mais doutos Jurisconsultos do-seu seculo; mas famozisimo Filozofo 

Peripatetico; em cuja materia escreveo, contra Pedro Ramo; foi 

insigne Poeta, e Retorico: eruditisimo em Latim, e Grego (...). 

   

 Exposta esta observação, é hora, por conseguinte, de retomarmos o assunto 

principal. 

 Assim, quanto a François Le Douaren, o sustentado por Joaquim Veríssimo 

Serrão não é defensável, caindo por base, desde que se tenha presente, por exemplo, o 

que escrevem António de Gouveia, uma das luminárias do Direito do século XVI, e 

Étienne Pasquier, Conseiller et Advocat General du Royen en la Chambre des Comptes 

de Paris. 

 O texto do Goveanus que vamos reproduzir é extenso, contudo, necessário para 

a total apreensão do problema em análise (Gouveia 1766: 52): 

 
Hoc est, homines indoctissimi & insantissimi, quibuscum pro 

iuris civilis dignitate iustum ac pium bellum gerimus. Cuius exitus qui 

futurus est, quis non videt? Vidimus spinosam Theologiam, barbaram 

ac peregrinam Medicinam, vanam & loquacem Philosophiam, 

Dialecticam ipsam, omnium artium effectricem & conservatricem, 

conspurcatam & constupratam, Grammaticam ridicule argutam. Hae 

omnes artes suo nitori restituae hodie sunt. Ius Populi Romani semper 

deturpatum & deformatum aspiciemus? Non hoc Deus Opt. Max. 

finat. Graecas & Latinas literas ad haec studia iuventus e ludo adferat: 

adferat Dialecticam: adferat Philosophiae tantum, quantum capere ea 

eatas potest: adferat veteris memoriae, maxime Populi Romani, 

scientiam. Teneat Avenionem AEMILIVS FERRETVS, parens alter 

meos. Recuperet FERRERIOS & CORASIOS Tolosa: recuperet, 

inquam, FERRERIOS, & CORASIOS Tolosa: vereor enim, ne illud 

non satis exaudierit. Teneat Cadurcum PETRUCIA meus: tu, 

EGVINARI, Bituriges. Redeat in pugnam FRANCISCVS 

DVARENVS. Cedent opinione celerius Scholarum possessione 

barbari: libros & literas omittent illiterati. Quod ad me attinet, ubi ubi 

ero, bellum illis erit: & quocunque in acie loco constitero, pugnabunt. 
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Quod si nullus in bello mei, nullus in acie usus est, vota saltem pro 

vestra victoria faciam, quorum nunquam nisi sero damnabor. 

 

 Deste trecho infere-se que Gouveia se interroga sobre qual vai ser o desenlace no 

tocante à defesa da dignidade do Ius Civile, quando há homens sem instrução nenhuma 

e completamente insanos com os quais se anda numa guerra justa e santa. 

Acrescenta, de imediato, que viu espinhosa a Teologia; bárbara e peregrina a 

Medicina; vã e loquaz a Filosofia; a própria Dialéctica, autora e conservadora de todas 

as artes, conspurcada e poluída; a Gramática absurdamente atacada. E conclui que todas 

estas ciências estão hoje restituídas à sua pureza. 

 O nosso humanista interroga-se ainda se sempre havemos de ver deturpado e 

deformado o Direito do Povo Romano. E exclama, a propósito, que não o permita Deus, 

Santíssimo e todo Poderoso. 

 Aduz, de seguida, ser necessário que a juventude liberte, do seu estado absurdo, 

para estes estudos as Letras Gregas e Latinas; a Dialéctica, a Filosofia; e a Ciência da 

Memória Antiga, principalmente a do Povo Romano. 

 Por outro lado, formula o seguinte pedido: que Emilio Ferretti, seu segundo pai, 

conserve Avinhão. Que Toulouse recupere os Du Ferrier e os Coras. E repete que 

Toulouse recupere os Du Ferrier e os Coras, pois receia que não tenha ouvido 

suficientemente. Que o seu amigo Petrucci conserve Cahors. Que Éguinaire, Bourges. 

Que François Le Douaren volte à luta. Que os bárbaros se afastem da posse das Escolas 

mais depressa do que se espera e que os iletrados larguem os livros e as letras. 

 A terminar, o Goveanus afirma que quanto a si, onde quer que esteja, estará na 

luta com eles; e eles bater-se-ão, seja qual for o seu lugar na batalha. Mas se a sua 

utilidade for nula na guerra, nula na linha de combate, ao menos fará votos pela vitória 

deles; por causa deles nunca será condenado, a não ser que os faça tardiamente. 

 Já no texto de Étienne Pasquier se pode ler (Pasquier 1665: 857): 

 
(...) qu’il me plaist de nommer Humanistes, ie donne le 

premier lieu à nostre Cujas, qui n’eut selon mom iugement, n’a & 

n’aura parauanture iamais pareil. Et au milieu de ces derniers, ie n’en 

voy aucuns qui ayent escrit en langage plus elegant que Gouean, & 

Duaren, au peu que l’vn & l’autre nous ont laisse de leurs ouurages, & 

de ces deux ie donne le premier lieu à Gouean. 
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 Note-se, entretanto, que Joaquim Veríssimo Serrão não desconhece este 

fragmento do texto de Pasquier, o qual reproduz apenas a parte respeitante a Gouveia e 

a Le Douaren da seguinte forma – utiliza para este fim a mesma edição que usamos na 

presente tese – alterando, contudo, um pouco o seu teor.  

Senão vejamos: «au milieu des humanistes je n’en vois aucuns qui ayent escrit 

en langage plus élégant que Govéan et Duaren, et de ces deux je donne le premier lieu à 

Govéan» (Veríssimo Serrão 1967: 82 e nota 2).  

As alterações fazem-se sentir principalmente ao nível de toda a actualização do 

francês, excepto, decerto por lapso, na voz escrit, particípio passado do verbo écrire. 

Tais alterações podem não oferecer objecções de maior. Já o mesmo não se diga, 

cremos, relativamente à alteração do ínicio do fragmento em causa «au milieu des 

humanistes», uma vez que Pasquier tem «(...) au milieu de ces derniers (...). 

 Esta pequena alteração, para quem não conheça o texto de Pasquier, leva a 

pensar que este autor escreveu o que se lê em Veríssimo Serrão. Todavia, assim não é. 

Por sua vez, para quem tenha conhecimento do trecho em análise apercebe-se, de 

imediato, do porquê da alteração do reputado historiador. Ela liga-se com o início da 

nossa transcrição da passagem de Étienne Pasquier «(...) qu’il me plaist de nommer 

Humanistes (...)». Na realidade, este célebre autor francês está a opinar sobre alguns 

humanistas, Cujas, Gouveia e Le Douaren. 

 Ocorre, pois, perguntar como se explicam as palavras de Veríssimo Serrão 

quando diz que Le Douaren – e deixamos, por momentos de parte Hotman – não possui 

a elegância da prosa, com as palavras de Étienne Pasquier – reproduzidas por este 

conhecido historiador – relativas à elegância do jurisconsulto francês? 

 A resposta que encontramos reside no facto de querer enaltecer António de 

Gouveia em detrimento de outros, de igual modo, grandes figuras da época, aliás, como 

já tinhamos atrás enunciado. 

 Tenha-se ainda em vista que este investigador considera, no mesmo estudo 

dedicado a António de Gouveia, num outro lugar – anterior às passagens que vêm sendo 

objecto de exame –, que François Le Douaren foi um dos mais notáveis juristas 

franceses do século XVI (Veríssimo Serrão 1966: 216 nota 2). 
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 Agora e em relação aos dois juristas – Le Douaren e Hotman – o autor ao qual 

nos vimos reportando, a dada altura, considera-os grandes nomes da Escola (Veríssimo 

Serrão 1966: 31). 

 É legítimo, então, perguntar como se pode ser um grande nome do Humanismo 

Jurídico sem deter a erudição clássica, a perspicácia no estudo das fontes, a elegância da 

prosa e o conhecimento das línguas e dos autores antigos? 

 A resposta é, no nosso entender, óbvia. Não pode ninguém ser considerado um 

grande nome da Escola Culta ou Escola Elegante sem possuir aqueles atributos, 

essenciais a este movimento jurídico.     

Por último, especificamente quanto a François Hotman e, a título meramente 

exemplificativo, repare-se no que diz taxativamente Antoine Terrasson, Avocat au 

Parlement (Terrasson 1750: 462): «Nous avons de lui un grand nombre d’Ouvrages qui 

sont remplis d’une prodigieuse érudition». 

A propósito das considerações de Veríssimo Serrão, lembramos o que ensina 

Juan Iglesias (Iglesias 1992: VI, 49): 

 
El historiador tiene que actuar con el arma de la razón, pero 

también con el “sentido” que instruye la materia, dulce y bronca a un 

tiempo, sobre la que opera. Sólo así se librará de verse tentado a 

construir mundos de artificio. 

 

Em síntese, os três exemplos que retirámos de António de Gouveia, de Étienne 

Pasquier – para Le Douaren – e de Antoine Terrasson – para Hotman – são suficientes e 

significativos, em virtude da auctoritas dos seus autores, para atestar que o sustentado 

pelo conceituado historiador Joaquim Veríssimo Serrão relativamente a François Le 

Douaren e a François Hotman não pode ser tomado em linha de conta, por não 

corresponder à verdade científica, sob pena de desvirtuar o inegável mérito dos dois 

jurisconsultos franceses do século XVI. 
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6 

AMÉRICO DA COSTA RAMALHO E O JURISTA ITALIANO 

NICOLA ANTONIO GRAVAZIO 
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Américo da Costa Ramalho, num dos seus importantes trabalhos, afirma 

peremptoriamente que o jurista italiano Nicola Antonio Gravazio não foi acolhido nos 

dicionários biográficos (Costa Ramalho 1994j: 105). 

Este estudo vem na sequência de um outro, onde o especialista em Cataldo não 

dispôs de elementos suficientes para conseguir identificar o jurisconsulto Alexandre, 

émulo de Andrea Barbazza (Costa Ramalho 1988e: 195). 

Todavia, consegue, posteriormente, e bem, descortinar quem é o Alexandre, 

rival de Barbazza, informando que é Alessandro Tartagni, socorrendo-se, para tanto, de 

Gravazio, autor de uma obra sobre a vida de Tartagni, isto no mesmo estudo onde diz – 

repita-se – que Nicola Antonio Gravazio não consta dos dicionários biográficos (Costa 

Ramalho: 1994j: 105).  

Estes celebérrimos juristas italianos são expressamente referidos num opúsculo – 

uma Ars Eloquentia – atribuído a Cataldo Parísio Sículo por Manuel Saraiva Barreto 

(Saraiva Barreto 1982: 133-160; 1992: 63-78) e por Américo da Costa Ramalho (Costa 

Ramalho 1988e: 195; 1992c: 110-112; 1994e: 43-44; 1994g: 76; 1994j: 103 e 106; 2000e: 

78). O primeiro destes investigadores oferece em fac-símile, no final do seu trabalho de 

1982, o texto latino da Ars Eloquentiae. 

Corresponde a obra a um fragmento de um compêndio que se manifesta, do 

ponto de vista formal, na tradição da ars dictaminis, sendo elaborada num ambiente 

cultural português, durante os últimos anos do século XV ou primeiros do seguinte. A 

descrição da estrutura do compêndio de Retórica ou Estilística prática revela uma 

extraordinária simplicidade, a qual se traduz na oposição de um enunciado de índole 

 166



corrente e gramatical, Grammatice, a outro ou a outros enunciados, que se recomendam, 

de natureza erudita e literária, Eleganter (Saraiva Barreto 1982: 134 e 139-140).  

No caso em análise, deparamo-nos no fol. .c. vj v.º relativamente a Grammatice 

com a seguinte frase: «Barbatius et alexander habuerunt in legibus magnam, quae uulgo 

dicitur, concorrentiam»; 

Já na frase apresentada para Eleganter, temos o seguinte: «Magna fuit Barbatio 

cum alexandro in legibus concursatio». 

Para Manuel Saraiva Barreto, pensar que a gramática renascentista é o ponto de 

chegada de todo um processo evolutivo, geograficamente localizado, e que tem a sua 

origem na ars dictaminis, não afasta, ao invés do que poderia julgar-se, qualquer mérito 

de actualidade e criatividade aos gramáticos humanistas e, muito menos, consente 

sustentar a indistinção entre ela e as gramáticas medievas. O que, de facto, se realiza 

não é mais do que uma segura re-orientação e re-organização (Saraiva Barreto 1988: 

167).     

 No que respeita a quem era o Alexandre, citado – a par de Barbazza – por 

Cataldo, na sua Ars Eloquentiae, chegáramos nós também à única conclusão possível de 

que só se poderia tratar de Alessandro Tartagni (Luso Soares 1994: 627-629).  

Note-se que, quanto ao apelido de Alessandro, encontramo-lo grafado entre os 

autores italianos do seguinte modo: Tartagni63 ou Tartagna64.  

Diga-se, agora, que tivemos em atenção outras fontes para identificar este 

jurisconsulto. A saber:  

a) Gravina (Gravina 1756: Lib. I, Cap. CLXVII);  

b) Fantuzzi (Fantuzzzi 1790: 88-91);  

c) Schulte (Schulte 1956: 308); 

d) Liotta (Liotta 1964: 147);65  

                                                           
63 Com apelido Tartagni (v. g. Maffei 1980: 291; Piano Mortari 1978: 393; Quaglioni 1991: 192; Vallone 

1991: 351; De Laurentiis 1991: 416; Maffei 2003: 215-221; Mattone e Olivari 2006: 690). Entre nós, 

utilizam esta grafia (v. g. Costa Ramalho 1994j: 105; Luso Soares 1994: 627; Espinosa Gomes da Silva 

2006: 233 nota 4) 

 
64 Com o apelido Tartagna (v. g. Calasso 1954: 369; Lombardi 1975: 151; Cavanna 1982: 141). Entre nós, 
usam esta grafia (v. g. Albuquerque e Albuquerque 2005: 275). 
     
65 Liotta, a propósito de Andrea Barbazza, émulo de Alessandro Tartagni, informa que ele é natural de 
Messina e nasceu no primeiro vinténio do século XV. Foi para Bolonha ao redor do ano de 1430 com a 
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e) Sabattani, este no seu fundamental estudo redigido em latim (Sabattani 1972: 

54, 55 nota 63,113).  

Dos três primeiros autores vamos transcrever algumas passagens acerca de 

Tartagni. 

Vejamos, pois, o que dizem:  

Gravina (Gravina 1756: Lib. I, Cap.CLXVII): 
  

Is Alexandro Tartagno Imolensi doctriname juris tradidit. 

Paullum enim audisse Alexander dicitur, praeter Joanem Imolensem, 

& Joannem ab Anania, Ludovicum Romanum, & Casparem 

Arengherium in Bononiensi schola doctorem. Doctrinae illius fama 

undique percurrens, urbes plurimas ad cupiditatem hominis excivit. 

Igitur Ferrariae primum, de inde Patavii docuit, ubi Bartholomaeum 

Soepollam acerrimum doctrinae (...). Illinc Ticinum, ac postremo 

Bononiam ad jus civile docendum concessit: ubi aemulum expertus 

est Andream Barbatium, minorem quidem doctrinae (..). 

 

Deste texto infere-se que Alessandro, natural de Imola, foi professor em 

Ferrarra, Pádua, Pavia e Bolonha onde se encontra Andrea Barbazza, seu émulo. 

Todavia, este último, do ponto de vista doutrinário, não goza do mesmo prestígio do seu 

rival, ou seja, é menor na doutrina do que Tartagni. Neste trecho, também se faz 

referência a outros seis jurisconsultos italianos. São eles: Paolo di Castro, Giovanni da 

Imola, Giovanni di Anagni, Ludovico Pontano, Gaspar de Arengheria e Bartolomeo 

Cipolla.  

Fantuzzi (Fantuzzzi 1790: 88):   

 
Nacque in Imola di nobili parenti, ed ebbe a Genitori Antonio 

Dottore eccellente di Legge ed in moglie una Cammilla, della quale fa 

in varj luoghi del suo testamento menzione, senza però mai dirne il 

casato. Fece i primi studii della Gramatica, e delle umane lettere in 

Patria, indi fù mandato a Bologna ad apprender le Leggi (...). 

    
                                                                                                                                                                          
finalidade estudar Medicina. No entanto, alguns anos volvidos dedica-se ao estudo do Direito, onde tem 
como mestres Giovanni da Imola, Battista Sampieri, filho de Floriano e talvez Giovanni di Anagni (Liotta 
1964: 146). Por seu turno, Nuno Espinosa Gomes da Silva realça o facto deste doutor in utroque se 
encontrar ligado a Portugal, posto que foi ouvido sobre a querela entre o Condestável D. Pedro e D. 
Afonso V, relativamente ao Mestrado da Ordem de Avis (Espinosa Gomes da Silva 1986: 19; 2008: 992- 
-923 nota 137).  
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Schulte: «Im canonischen Rechte war Concurrent des Andreas Barbatia 

Alexander Tartagnus (...)» (Schulte 1956: 308). 

 Retomando a questão principal, atente-se que a afirmação de Américo da Costa 

Ramalho relativa a Gravazio não figurar nos dicionários biográficos peca por não ser 

exacta, como passamos a demonstar, após se reproduzir as palavras deste investigador 

de excepção. 

 Eis o texto (Costa Ramalho 1994j: 105): 

 
Este Gravazzi, que não foi acolhido nos dicionários 

biográficos, deve ser dos meados do século XVI, ou pouco posterior, 

dado que a terminar o seu esboço biográfico cita como seu 

contemporâneo o mais conhecido professor de Direito da 

Universidade de Pádua, Guido Panciroli, aí falecido em 1599. 

 

 Uma pequena observação intercalar quanto ao apelido do jurista italiano. Não é 

Gravazzi, como por engano grafou este estudioso, mas sim Gravazio. 

 Ora, Nicola Antonio Gravazio figura, na realidade, em dicionários biográficos. 

Sirva, para tanto, de exemplo o que segue: 

 Lorenzo Giustiniani, em 1787, informa (Giustiniani 1970: 123): 

 
GRAVAZIO (Nicolantonio) nacque nel secolo XVI nella 

terra di Briatico in provincia di Calabria Ultra, dalla quale avendo 

fatto passaggio in questa Capitale, diedesi all’esercizio del nostro foro, 

e a far sperare di lui qualche felice riuscimento. Dopo alpreso 

mestiere, e fecevi colà della sorte corrispondente al di lui merito. Ma 

per qualche suo delitto, sappiamo, ch’ebbe a fuggirsene in Padova, 

dovo sconolciuto in quella Città quali per un decennio procacciossi il 

vitto con fare il correttore di stampa. Essendosi intanto riprodotta in 

Venezia l’opera del giureconsulto Ottavio Vestrio nativo d’Imola, egli 

vi fece le sue annotazioni, nella quali contengonsi CLXX. opinioni 

pratiche (...). Il titolo è il seguente: Oct. Vestrii JC. Forocorneliensis 

in Romanae Aulae actionem, et judiciorum mores (...). 

 

 E, mais adiante, podemos ler (Giustiniani 1970: 123-124): 
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Conobbesi colà quanto il Gravazio prevalea nelle cose del 

foro; ma perchè egli avea sortito un torbido cervello, fu alla fine 

avvelenato nella Città di Venezia, ch’io non so se per maneggio de 

Romani, o per la di lui cattiva condotta si avesse in Venezia meritato 

siffatto complimento. 

Nel primo Vol. Consiliorum matrimonialium diversorum 

Doctorum, si ha benanche un erudito suo Consilium, n. 82. (...). 

 

 E, a terminar, refere (Giustiniani 1970: 124): 

 
Di questo nostro giureconsulto ne fan parola il Konigio, 

Girolamo Massio, Corrado Gelnero, il Ziletti, il P. Gio. Fiore, il P. de 

Amato, Angiolo Zavarroni, Alfonso Lafore Varea, e varj de’nostri 

scrittori del foro in mille e più luoghi delle loro opere. 

 

 Por seu turno, Camillo Minieri Riccio, em 1844, atesta de uma forma breve mas 

assaz clara (Minieri Riccio 1967: 159): 

 
GRAVATIO (Niccolò Antonio), celebre letterato del XVI 

secolo, nacque a Briatico e con successo si diede al foro. A Roma salì 

in fama, ma dovè fuggire senza conoscersene la cagione. Visse 

stimato a Venezia ed ivi fu avvelenato. Di lui abbiamo alcune opere 

legali. 

 

 Queremos alertar para a circunstância de a ristampa anastatica da obra do 

italiano Camillo Minieri Riccio não ser desconhecida de Américo da Costa Ramalho, 

como se infere de um dos seus múltiplos estudos (Costa Ramalho 1982g: 193)66. 

                                                           
66 Aí escreve o ilustre autor (Costa Ramalho 1982g: 193): 
  

Enfim, o Poema de Lisboa é obra de italiano e não de português. E 
também de poeta sem talento nem inspiração. 

Trata-se de Girolamo Britonio, natural de Sicignano (daí o Sicinus), 
mencionado na obra fundamental de Mario Cosenza, Dictionary of Italian 
Humanists, vo. 6, p. 59. A maior parte da bibliografia aí citada vem do 
Onomasticon de Ferrari, que consultei. Desses livros, pude encontrar dois: Gli 
Scrittori d’Italia cioè Notizie Storiche, e Critiche intorno alle Vite, e agli 
Scritti dei Letterati Italiani del conte Gianmmaria Mazzuchelli Bresciano 
(vol. II, parte IV, Brescia, 1763) onde na p. 2112 se trata de Girolamo 
Britonio; e Camilo Minieri Riccio, Memorie Storiche degli Scrittori nati nel 
Regno di Napoli, reimpressão anastática da edição de Nápoles, 1844, feita 
pelo editor Forni, de Bolonha, em 1967. Este último é um resumo do anterior 
e devo o conhecimento da localização do primeiro, existente na Biblioteca 
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 Note-se, ainda, que também Antonio Era num importante trabalho de natureza 

histórico-jurídica presta atenção a Gravazio (Era 1934: 286-311). 

 Este jurista – Gravazio – cursa Direito no Estudo Napolitano, tendo sido aluno 

de Marcello Biringuccio e de Giovanni Bollognetti. Exerce a advocacia na cidade de 

Nápoles. Transfere-se, depois, para Roma; no entanto, vê-se obrigado a fugir para 

Pádua, talvez por ter sido autor de um delito. Nesta cidade é revisor de provas. Vai 

repartir a sua advocacia entre Pádua e Veneza, onde é muito apreciado, acabando, 

porém, por aí terminar os seus dias, vítima de envenenamento (Era 1934: 296). 

 Antonio Era elenca a obra do jurisperito quinhentista, consubstanciada num 

Consilium versando matéria matrimonial, numas anotações à Isagoge de Vestri e numa 

Vita de Alessandro Tartagni (Era 1934: 299-300). 

 O referido Consilium, inserido numa nota recolhida nos Consilia matrimonialia, 

é quase certo que seja de uma data anterior às notas sobre a Isagoge de Vestri, nas quais 

se encontra citado. Neste Consilium, o seu autor tem como objectivo resolver o quesito 

an in causa matrimoniali iuramentum necessarium sive suppletorium deferri possit. 

Este problema fora já debatido na doutrina e na jurisprudência e resolvido quer 

negativamente quer afirmativamente. O contributo de Gravazio para a resolução do 

assunto traduz-se na tentativa de conciliar as opiniões opostas. Todavia, em substância, 

ele adere à posição negativa, excluindo o exercício dos poderes discricionários do juiz 

para deferir o juramento oficioso in defecto semiplenae probationis, e sustenta em 

especial no caso particular, concorrendo circunstâncias de facto características. 

Defende, de igual maneira, que o matrimónio fora celebrado clandestinamente ao 

verificar-se uma desigualdade acentuada relativa às condições sociais entre a pretensa 

mulher ingénua de uma família importante e rica e o autor, ao qual se deveria deferir o 

juramento, jovem desregrado e dissipador (Era 1934: 301-302). 

 Quanto à Isagoge de Vestri, trata-se de um manual de prática judiciária para uso 

dos tribunais da Cúria Romana, dos quais expõe o ordenamento, a competência e o 

procedimento. Este livro teve anteriormente duas edições no seu texto original. Agora, à 

obra de Vestri, que deve ter sido um célebre e consumado advogado, Nicola Antonio 

                                                                                                                                                                          
Nacional da Ajuda, e o empréstimo do segundo ao Doutor Giacinto 
Manuppella a quem exprimo aqui os meus agradecimentos. 

Estes dois dicinários biográficos proporcionam os dados essenciais 
da vida e da obra de Girolamo Britonio, mais feliz nos seus versos em vulgar, 
do que nas suas composições latinas.  
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Gravazio acrescenta-lhe um aparato de notas, classificando-se naquele número de 

modestos e não sempre indispensáveis glosadores, mas que as exigências do público ou 

mesmo dos editores impunham naquele tempo. As práticas próprias do rito romano, que 

Vestri expendeu, vai Gravazio reconduzi-las a regras gerais, reconhecidas pela doutrina 

e seguidas noutras Cúrias (Era 1934: 307-308). 

 Finalmente, no tocante à Vita de Tartagni, ela é composta num estilo laudatório e 

solene que contradiz as antigas biografias. Pode-se dizer que no conjunto é trabalho de 

compilação. Contudo, os lançamentos de notícias são coligidos com aplicação e 

apresentados com ordem e distinção e deles resulta um ensaio de história literária não 

exígua em relação à sua época (Era 1934: 310). 

 Conclui Antonio Era que, se acaso não se pode afirmar que Gravazio foi uma 

luminária da Ciência Jurídica, tem de se reconhecer que foi um homem de engenho, 

munido de uma boa prática judiciária e, além disso, um compilador diligente (Era 1934: 

310). 

 Fica, assim, provado que o jurisconsulto italiano do século XVI, Nicola Antonio 

Gravazio, natural de Briático, na Calábria Ulterior, falecido em Veneza, vítima de 

envenenamento, que cursou Direito em Nápoles e foi antigo aluno de Marcello 

Biringuccio e de Giovanni Bollognetti, consta efectivamente de dicionários biográficos, 

ao contrário do que sustentara Américo da Costa Ramalho. 
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7 

PINTO DE CARVALHO E JORGE ALVES OSÓRIO E AS SUAS PROPOSTAS 

PARA A IDENTIFICAÇÃO DE TRÊS JURISTAS ITALIANOS CITADOS  

NA «ORAÇÃO SOBRE A FAMA DA UNIVERSIDADE»  

DE MESTRE JOÃO FERNANDES 
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O problema que nos interessa deslindar é o atinente à identificação correcta de 

três juristas italianos mencionados por Mestre João Fernandes na sua Oração sobre a 

Fama da Universidade, proferida no ano de 1548, uma vez que os investigadores Pinto 

de Carvalho (Pinto de Carvalho 1941: 238 notas 343) e Jorge Alves Osório (Fernandes 

1967: 163 notas 75 a 77) tentaram fazê-lo no âmbito das suas anotações, mas sem êxito, 

como se verá. Este último autor, na página XII do seu prefácio, revela que para a 

realização do seu estudo foi-lhe indispensável o auxílio da Maria Helena da Rocha 

Pereira e de Walter Medeiros, a quem agradece de forma reconhecida as informações 

por ele solicitadas. Tem ainda uma palavra de reconhecimento para com Américo da 

Costa Ramalho pela ajuda facultada e pelas informações preciosas que o levaram a 

completar lacunas que lhe surgiam. 

Numa síntese bem elaborada e explicativa sobre o sevilhano Juan Fernández, 

conhecido entre nós por João Fernandes, Mestre de Retórica, Jorge Alves Osório diz ser 

este uma figura curiosa sob determinados pontos de vista. Assim, como humanista, 

detecta nele uma ambição em busca de um saber geral, que se estende da Teologia às 

ciências compreendidas no quadrivium. Quanto à língua latina o seu objectivo é o de 

escrever um latim claro, segundo o modelo clássico. Enquadra-o, ideologicamente, entre 

aqueles que contactaram livremente com Erasmo, buscando no humanista de Roterdão 

uma solução para a questão intelectual em que se achava a Europa. Porém, por outro 

lado, engloba-o nos homens doutos quinhentistas que entendem que a exclusiva atitude 

mental a ter é o conhecimento directo das fontes. Harmoniza uma defesa da Teologia de 

raiz escolástica com a concepção de que os clássicos devem ser utilizados mais pela 
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forma estilística e riqueza de informações que fornecem do que pela sua crença religiosa 

(Fernandes 1967: 42-43). 

E sobre o aspecto formal da Oração de Mestre João Fernandes faz, de igual 

modo, uma significativa súmula. Aí, é da opinião que na primeira parte o sevilhano leva 

a efeito uma enumeração seca e destituída de desenvolvimentos retóricos dos monarcas 

que antecederam D. João III. Já na segunda parte do discurso, refere-se aos professores 

mais distintos e é nesta parte que se explana mais. Nota Jorge Alves Osório que a 

cadência da frase do humanista é de tendência ciceroniana, com especial relevo para a 

adjectivação. No entanto, verificam-se situações em que aspira empregar as regras de 

Retórica que, por dever de ofício, não lhe eram estranhas, donde em alguns casos o seu 

texto careça de um certo equilíbrio. E se, por um lado, João Fernandes demonstra ter 

conhecimento dessas mesmas regras de Retórica, por outro lado, diversas imagens não 

primam por um bom gosto (Fernandes 1967: 43). 

E conclui o estudioso deste humanista do século XVI que as imperfeições que a 

Oração ostenta poderiam ter sido buriladas, porventura, se Mestre João Fernandes 

tivesse tido o tempo necessário para o efeito. Por isso, se o discurso proferido em 1548 

se encontra enfermado de lapsos, tal não significa que o seu autor não fosse competente 

o bastante na língua do Lácio, bem como na Retórica (Fernandes 1967: 44). 

Detenhamo-nos, então, em certa passagem da Oração em causa que nos importa 

examinar, a fim de darmos a solução exacta quanto a quem são os três jurisconsultos 

italianos aí aludidos. 

Com efeito, lê-se a dado passo do discurso (Fernandes 1967: 140 texto latino, 

141 texto português): 

 
Quis, quaeso, ante Nauarrum, inter iuris canonici candidatos, 

aut ipsius diuinae Scripturae nomen aut Scholasticae Theologiae ullam 

legit paginam? Postquam uero tua, Nauarre, pietas utrumque alteri 

coniunxit, hoc est riuulos retulit ad fontem, iam inter iuris canonici 

studiosos (...) Thomas, et Gersonius, frequentius quam Baldus, Abbas, 

et Philinus audiantur, canonistarumque controuersiae non longe absunt a 

theologorum Palestra. Macte igitur esto hoc diuino inuento, Nauarre uir 

undecunque doctissime, perge, perge ut coepisti de genere humano bene 

mereri. 
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Ou, na tradução efectuada por Jorge Alves Osório: 

 
Quem, pergunto eu, antes de Navarro, entre os candidatos ao 

direito canónico, leu quer o nome da própria Sagrada Escritura, quer 

alguma página de Teologia escolástica? Realmente, depois que a tua 

piedade, Navarro, juntou as duas à outra, isto é, de novo trouxe à sua 

fonte os ribeiros, já entre os estudiosos do direito canónico (...) Tomás 

e Gersão, ainda mais do que Baldo, Abas, e Filino, são ouvidos, e já as 

controvérsias dos canonistas não andam muito longe da Palestra dos 

teólogos. Portanto, Navarro, louvado sejas por esta divina descoberta, 

varão doutíssimo em qualquer parte; continua, continua, como 

começaste, a merecer a glória do género humano. 

 

 Os jurisperitos sobre os quais nos vamos debruçar são Baldus, Abbas e Philinus, 

ou seja, Baldo, Abbas e Felino, e não, diga-se desde logo, Filino, como se escreve nesta 

excelente tradução. 

 Sustenta Pinto de Carvalho que Baldus é: «Angelo Baldo de Ubaldis (1328-

1407) ou Pedro Baldo de Ubaldis (1327-1406) irmão do primeiro, ambos célebres 

juristas» (Pinto de Carvalho 1941: 238 nota 343). Por seu turno, escreve Jorge Alves 

Osório (Fernandes 1967: 163 nota 75): 

 
Ou se trata de Ângelo Baldo de Ubaldis (1328-1407) ou de 

Pedro Baldo de Ubaldis (1327-1406) irmãos e ambos célebres juristas. 

André de Resende no De Vita Aulica (1535) queixa-se a Damião de 

Góis dos jurisconsultos «que aconselhavam D. João III a preferir os 

medievos Bártolo, Baldo e Acúrsio, dissuadindo-o [...], de os poetas, 

dos oradores e dos filósofos da modernidade». 

 

 Quanto ao jurista Baldo67, aqui mencionado por Mestre João Fernandes, diga-se 

que, em boa verdade, ele é o irmão de Angelo degli Ubaldi e de Pietro degli Ubaldi, isto 

é, Baldo degli Ubaldi. 

                                                           
67 Melhor do que as propostas sobre quem é o jurisconsulto Baldo apresentadas por Pinto de Carvalho e 
por Jorge Alves Osório afigura-se-nos, sem dúvida, a posição defendida por Michel Reulos, uma vez que 
este autor afirma peremptoriamente o que de seguida transcrevemos: «Balde est un grand romaniste» 
(Reulos 1984: 459). 
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 Atente-se que Domenico Maffei considera que Pietro degli Ubaldi, comparado 

com os seus irmãos Baldo e Angelo, é um mestre de menor fama (Maffei 1995: 69). Aí 

afirma, com efeito: 

  
Ai nomi di Dino, Iacopo d’Arena, Guido da Suzzara, Martino 

da Fano, Iacopo Bottrigari, Giovanni d’Andrea, Bartolo, Francesco 

Albergotti, Baldo, Angelo degli Ubaldi, Bartolomeo da Saliceto si 

accompagnano quelli di maestri di minor fama, segnatamente 

perugini: Pietro degli Ubaldi, Benedetto Capra, Gaspare de’ Rossi, 

Giovanni di Petruccio Montesperelli e altri ancora, fino all’oscuro 

Bartolomeo di Giovanni di Schiatta che sappiamo attivo nello Studio 

umbro intorno alla metà Quattrocento.    

 

No entanto, observa este historiador do Direito Italiano que Pietro degli Ubaldi 

figura entre os grandes nomes do Direito. Escreve, na verdade: «(...) fra i molti altri – 

fanno posto ai grandi nomi di Dino, Bartolo, Baldo, Angelo e Pietro degli Ubaldi, 

Giovanni da Legnano, Pietro d’Ancarano, Francesco Zabarella (...)» (Maffei 1997: 91 

nota 4). 

E, por sua vez, acentue-se também que o Baldo referido por André de Resende é, 

de igual maneira, este último – Baldo degli Ubaldi – como, aliás, descortinou bem 

Américo da Costa Ramalho aquando da nota à tradução por si efectuada de Contra os 

«Causíficos» (1535) de Resende (Costa Ramalho 1994: 199 nota 1)68.  

Reza o texto resendiano (Costa Ramalho 1994: 198 texto latino, 197-199 texto 

português): 

 
Quod si tantus amor studiorum, tanta libido, 

Iura legat potius, sapiens quid Bartolus aiat,  

Quidue sagax Baldus, uehemensque Accursius horum 

Quod responsa trium Phoebei sortibus antri 

Certa magis soleat rabularum credere uulgus. 

                                                           
68 Escreve o consagrado autor: «Bártolo de Sassoferrato (1314-1357), Baldo degli Ubaldi (1327-1400), 
Francisco Acúrsio (c. 1185-c. 1260) juristas italianos, usados aqui como símbolos do Direito» (Costa 
Ramalho 1994: 199 nota 1). Aires Pereira do Couto sustenta estas mesmas datas (Pereira do Couto 2002: 
85). Porém, quanto à data de nascimento de Bartolo da Sassoferrato, Ennio Cortese indica a de 1313 
(Cortese 1996: 135). E, para o nascimento de Baldo quer Domenico Maffei quer Ennio Cortese referem 
1327? (Maffei 1980: 194; Cortese 1996: 135). Já para a morte de Acúrsio, Domenico Maffei refere 1263? 
(Maffei 1995: 73) e Ennio Cortese 1263 (Cortese 1996: 133).        
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Na tradução: 

 
E se tão grandes são o seu amor e o seu prazer do estudo, que 

ele leia de preferência o direito, o que dizem o sábio Bártolo, o sagaz 

Baldo e o eloquente Acúrsio, porque nas respostas destes três mais 

costuma acreditar a malta dos advogados rábulas do que nos oráculos 

da gruta de Apolo. 

 

Eis, agora, um pequeno apontamento biográfico contendo tão-só alguns 

elementos sobre Baldo, Angelo e Pietro que se nos afiguram relevantes. 

Nasceram no seio de uma família nobre de apelido Ubaldi, mais tarde apelidada 

Baldeschi, filhos de um professor de Medicina, de nome próprio Francesco (Savigny 

1839: 233, Cortese 1999: 436)69. 

Baldo degli Ubaldi é o maior continuador da obra de Bartolo da Sassoferrato. É 

o seu discípulo mais famoso. É, ainda, Baldo uma figura invulgar sendo dotado de uma 

personalidade cujas características principais são a versatilidade e a amplitude de 

interesses relacionados com a Cultura, as quais neste particular são superiores às do seu 

mestre, a quem, por vezes, critica duramente algumas das suas opiniões, demonstrando 

deste modo possuir uma individualidade científica assaz distinta da do seu mestre 

Bártolo (Piano Mortari 1976: 59-60). 

Tem como seus professores, para o Direito Romano, Giovanni Pagliaresi, 

Francesco Tigrini e Bartolo da Sassoferrato; e, para o Direito Canónico, Federico 

Petrucci da Siena (Savigny 1839: 233).  

Ensina em Perúsia, Pisa, Florença, Pádua e Pavia (Cortese 2002: 390).   

No Direito, este jurista medieval da Escola dos Comentadores desenvolve a sua 

actividade no campo do Direito Civil, do Direito Canónico e do Direito Feudal.  

                                                           
69 Relativamente aos três filhos de Francesco degli Ubaldi escreve Ennio Cortese: «(...) furono tutti 
professori eccellenti: Baldo e Angelo principalmente civilisti, Pietro canonista» (Cortese 2002: 389-390). 
E, a respeito de Baldo degli Ubaldi afirma: «Baldo, in particolare, conseguì súbito una celebrità che quasi 
ha egualitato quella di Bartolo (...)» (Cortese 2002: 390). Informa, ainda, sobre o mesmo jurisconsulto o 
seguinte (Cortese 2002: 390):  
 

Come accadeva ai grandi professori gli furono affidate ambascerie; 
ne ebbe specialmente presso la curia pontificia anche perché Gregorio XI 
(1370-1378) era stato suo alievo e gli aveva aperto canali privilegiati di 
contatti, mentre il successore Urbano VI, che riportando la Sede Apostolica a 
Roma aveva scatenato il Grande Scisma, gli grato per due celebri scritti 
composti da Baldo in suo favore.   
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A sua obra estende-se quer a comentários às diversas partes do Corpus Iuris 

Civilis, quer aos livros das Decretais de Gregório IX e quer aos Libri Feudorum, bem 

assim à elaboração de tratados sobre várias questões, a uma enorme reunião de Consilia 

e a um ensaio singular para a reconstrução histórica dos inúmeros nomes de civilistas e 

de canonistas no tratado extraviado De Commemoratione Famosissimorum Doctorum, o 

qual foi encarado como a primeira tentativa de uma História Literária do Direito (Piano 

Mortari 1976: 59-60)70. 

Já Angelo degli Ubaldi nasce circa 1328 e morre circa 1407 (Maffei 1980: 

208)71. É professor em Universidades italianas, como por exemplo, Florença, Bolonha e 

Perúsia (Savigny 1839: 266). 

Abandona o Estudo de Florença em 1390, ano em que foi insistentemente 

chamado para Bolonha (Cuturi 1901: 209)72.   

Escreve Vittorio Valentini (Valentini 1985: 122): 

  
In considerazione del fatto che il ms. Vat. lat. 2614 contiene 

le reportationes delle lecturae sul Digestum novum, tenute da Angelo 

degli Ubaldi rispettivamente a Bologna negli anni 1391-92 e 1393-94 

ed a Perugia nel 1395-96, qualche rapido cenno su tali insegnamenti 

può riuscire utile. 

                                                           
70 Esclarece Piano Mortari, a propósito de Baldo (Piano Mortari 1976: 60): 
  

Individualità che si rivela nell’attitudine tutta particolare al 
ragionamento dialettico più acuto, nella spiccata propensione alla filosofia. La 
sottigliezza delle sue argomentazioni è in rapporto evidente, oultre che alle 
caratteristiche naturali del suo ingegno, a quelle alimentati dalla sua 
formazione culturale e si manifesta nel continuo amore del nuovo, nel 
mirabile sforzo creativo che contraddistingue la sua opera scientifica e di 
mostra l’originalità del suo pensiero. Si tengano presenti le sue teoria nel 
campo del diritto commerciale sulla cambiale, sul concetto di società, le sue 
idee sulle persone giuridiche, sul bando e sui banditi, sulle rappresaglie, la sua 
dottrina degli statuti municipali e della loro interpretatio, la sua teoria sulla 
divisione dei diritti reali, sulla materia del possesso. Dottrine tutte che erano il 
frutto di un intelletto che credeva fermamente nell’importanza del rapporto di 
scambievole influenza tra pratica e teoria.  

 
71 Repara-se que entre estas datas de nascimento e de morte de Angelo degli Ubaldi – c. 1328 e c. 1407 – 
referidas pelo insigne historiador do Direito Italiano (Maffei 1980: 208) verifica-se uma pequena 
diferença com as mencionadas por Pinto de Carvalho (Pinto de Carvalho 1941: 238) e Jorge Alves Ósorio 
(Fernandes 1967: 163 nota 75), porquanto estes autores apresentam expressamente, sem dúvidas, os anos 
de 1328 e de 1407. 
    
72 Cuturi procedeu ao elenco dos manuscritos de Angelo degli Ubaldi existentes em Florença nas 
Bibliotecas Públicas – Biblioteca Nazionale e Biblioteca Laurenziana – e no Archivio di Stato (Cuturi 
1902: 344-379). 
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Em Bolonha, o ensino de Angelo começa de forma anómala, em virtude da 

existência de uma acesa polémica disputada entre o Estudo florentino e o bolonhês, 

propriamente a respeito deste mestre perusino. Aí, devido a vicissitudes tumultuosas, 

Angelo degli Ubaldi apenas lecciona durante o período de um mês, voltando a Florença. 

Contudo, regressa a Bolonha, onde vai permanecer até ao Verão do ano de 1394. No 

entanto, findo este seu professorado, volta a Perúsia (Valentini 1985: 122-123). 

É, assim, que nos últimos cinco meses de 1394 até 1398 se encontra em Perúsia 

(Cuturi 1901: 217). 

Observa, entretanto, Vittorio Valentini (Valentini 1985: 124): 

 
La lectura super Digesto novo nello Studio di Perugia iniziò 

nell’ottobre del 1395 e di essa il solito allievo reportator, quest’anno 

anche punctator annota i tempi e le interruzioni, oltre ad avvenimenti 

degni di memoria. Ed è appunto alla sua cura minuziosa di reportator- 

-punctator che oggi noi siamo debitori, tra l’altro, della citata notizia 

riguardante la Glossa d’Accursio. 

 

Pietro degli Ubaldi, por sua vez, o terceiro filho de Francesco degli Ubaldi, 

nasce em 1335 e morre em 1400 (Schulte 1956: 277)73. É aluno de Francesco Tigrini 

em Pisa. Ensina em Perúsia Direito Canónico. Posteriormente, vem a ser chamado a 

Roma, onde vai desempenhar o cargo de advogado consistorial. Regressa, mais tarde, à 

sua cidade natal para retomar o ensino (Schulte 1956: 277). 

Em suma, julga-se ter sido esta família perusina – os Ubaldi – aquela que deu 

origem a um maior número de representantes para a literatura, em especial a literatura 

de carácter jurídico (Chabanne 1957: 1455).    

Expende Pinto de Carvalho relativamente ao jurisconsulto medievo Abbas (Pinto 

de Carvalho 1941: 238 nota 343):  

 
Chamado também Antiquus, para o distinguir de Nicolau de 

Tudeschis, Abbas Panormitanus. Canonista que ensinou em Bolonha 

                                                           
73 Note-se que Pinto de Carvalho (Pinto de Carvalho 1941: 238 nota 343) e Jorge Alves Osório 
(Fernandes 1967: 163 nota 75) referem respectivamente para as datas de nascimento e de morte de Pietro 
degli Ubaldi 1327 e 1406. 
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na segunda metade do século XIII. É muito citado pelos canonistas do 

fim do século XIII, e do século XIV. Ignora-se o seu nome. 

 

E segundo Jorge Alves Osório: «Chamado Antiquus, para o distinguir de 

Nicolau de Tudeschis, Abbas Panormitanus; canonista que ensinou em Bolonha na 2.ª 

segunda metade do séc. XIII» (Fernandes 1967: 163 nota 76). 

 Ora, este Abbas74 é, precisamente, o Abade Panormitano, Nicolò de’ Tedeschi. 

Conhecido por Abbas Modernus, a fim de o destrinçar de um Abbas Antiquus, Bernardo 

de Montmirat, decretalista da segunda metade de duzentos, natural de Linguadoca 

(Calasso 1954: 586). Logo, estamos aqui na presença do Abbas Modernus – que não 

viveu no século XIII – e não do Abbas Antiquus, como afirmam estes dois estudiosos. 

 Nasce este famoso jurisconsulto em 1386 e morre em 1445 (Maffei 1980: 297).  

No dizer autorizado de Domenico Maffei, Nicolò de’ Tedeschi é uma 

personagem que não precisa de apresentação. No âmbito da ciência canonística do 

século XV ocupa um lugar de primeiro plano. Ainda de acordo com este autor, o 

referido jurista é notável na política do seu tempo e, de igual modo, são notáveis a 

ordem lógica e a moderada concisão com que, numa época de tratados frequentemente 

prolixos e confusos, é conduzida a exposição das matérias (Maffei 1980: 298-299). 

 A actividade do Abade Panormitano desenrola-se como mestre e escritor no 

século XV, iniciando o seu ensino em Siena em 1421. Ascende a Cardeal, título que o 

Papa Nicolau V parece haver-lhe reconhecido alguns anos antes da sua morte (Calasso 

1954: 586-587). 

 Finalmente, no que se reporta a Philinus afirma expressamente Pinto de 

Carvalho: «Apurámos a existência de Filino, médico de Cos, do princípio do século III 

a. C., mas supomos tratar-se de outra personagem, que não conseguimos identificar» 

(Pinto de Carvalho 1941: 238 nota 343). 

 Já, Jorge Alves Osório tem as seguintes palavras sobre Felino: «Não se trata, 

evidentemente, do Filino apontado na nota de Pinto de Carvalho; em todas as 

                                                           
74 Sustenta Michel Reulos relativamente a Abbas: «Abbas est, croyons-nous, le canoniste plus connu sous 
le nom de Panormitanus ou Abbas Siculus (Reulos 1984: 459). Diga-se, em abono da verdade, que 
Michel Reulos soluciona a identificação de quem é Abbas. Contudo, afirma-o de uma forma imbuída de 
alguma indecisão e de precaução. Pensamos que tal indecisão ou precaução não era necessária, porquanto 
a identificação de Abbas, no caso em apreço, não suscita a nosso ver quaisquer dúvidas.  
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Enciclopédias que consultámos não encontrámos ninguém desse nome ligado ao direito 

canónico» (Fernandes 1967: 163 nota 77). 

 Vejamos, por conseguinte, quem é, na realidade, este Felino que Mestre João 

Fernandes cita conjuntamente com Baldo degli Ubaldi e Nicolò de’ Tedeschi. 

 A tarefa para o identificar não é difícil. 

 Com efeito, estamos na presença do jurisconsulto Felino Sandei75. 

 Nos Historiadores do Direito Italiano, vislumbramos para o apelido de Felino as 

formas Sandei ou Sandeo76. 

 Feita esta advertência, diga-se que Felino Sandei nasceu circa 1444 e morreu no 

ano de 1503 (Maffei 1980: 323)77. Foi Bispo de Lucca e estudioso de grande erudição. 

Notável também pelas obras históricas que escreveu, em particular, relevantes as que 

dedicou à diplomacia (Calasso 1954: 588). Como professor de Direito Canónico 

ensinou nas cidades de Ferrara e de Pisa e foi juiz da Rota (Mattone e Olivari 2006: 

690). 

 Ficam, assim, deste modo, supridos os lapsos em que incorreram Pinto de 

Carvalho e Jorge Alves Osório aquando das suas propostas de identificação dos três 

juristas italianos aludidos por Mestre João Fernandes na sua Oração, proferida no ano 

de 1548, dirigida ao Infante D. Luís acerca da fama da Universidade de Coimbra. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Relativamente a Felino Sandei, Michel Reulos apenas nos informa que Philinus é o autor correntemente 
chamado de Felinus (Reulos 1984: 459 nota 7). Não nos fornecendo deste modo o seu apelido, o que nos 
pareceria essencial para uma plena identificação do jurista italiano.   
 
76 Para a forma Sandei (v. g. Maffei 1980: 323; Maffei e Maffei 1994: 142; Ascheri 1971: 113; Sabattani 
1972: 42 nota 83; Nardi 1974: 48; 1991: 155; Quaglioni 1991: 255; Colli 1991: 255; De Laurentiis 1991: 
416; Bargagli 2000: 82 nota 85; Labardi 2006: 413; Mattone e Olivari 2006: 690). Para a forma Sandeo 
(v. g. Calasso 1954: 588; Piano Mortari 1976: 63). 
   
77 Já para Michel Reulos a data de nascimento de Felino Sandei ocorre no ano de 1444. Aceitando a 
mesma data de falecimento, isto é, 1503 (Reulos 1985: 58). 
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DUAS QUESTÕES NÃO RESOLVIDAS POR TAVARES DE PINHO EM  

«LOPO SERRÃO E O SEU POEMA DA VELHICE» 
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Num magistral estudo sobre Lopo Serrão, poeta e médico natural de Évora, 

Sebastião Tavares de Pinho deixa em aberto duas questões ligadas ao mundo do Direito 

(Tavares de Pinho 1987: 8-882)78. 

 No ano de 1999, tivemos ocasião de, em co-autoria com Teresa Luso Soares, 

abordar o problema relativo aos dois pontos deixados em aberto por este estudioso num 

breve escrito (Luso Soares e Luso Soares 1999: 207-210). De novo regressamos ao 

assunto, com vista a desenvolvê-lo um pouco mais. 

 São significativas e reveladoras as palavras deste especialista em Lopo Serrão, 

que passamos a transcrever: (Tavares de Pinho 1987: 10): 

 
(...) é sabido que o desconhecimento a que têm sido votados 

muitos dos nossos humanistas, sobretudo os poetas, se deve ao facto 

de estes não poderem ser lidos entre nós, senão por limitadíssimo 

número de investigadores, que, mesmo assim, estiveram, até há 

poucas décadas, mais motivados pelas obras em prosa e pelos aspectos 

históricos da literatura humanística, do que pelo seu valor poético e 

literário. Por esse motivo e porque o conhecimento do latim se torna 

infelizmente cada vez mais reduzido, mesmo nos sectores da 

investigação superior, e ainda porque entendemos que se deve 

proporcionar também ao leitor comum o acesso à literatura portuguesa 

de língua latina, que lhe tem estado vedada por falta de traduções, 

julgamos chegada a hora de facilitar a todos os interessados a leitura 

                                                           
78 Esclarece o autor no prefácio que esta é a primeira edição impressa de um trabalho policopiado e 
apresentado como tese de doutoramento em Literatura Latina, no ano de 1983, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra (Tavares de Pinho 1983: 9). 

 184



do poema de Lopo Serrão, mediante uma edição bilingue latino- 

-portuguesa. 

 

 Na realidade, o autor neste trabalho facilita a todos o contacto com o poema do 

humanista português – Da Velhice e das outras Idades de ambos os Sexos, e dos seus 

Costumes, de seu título completo –, bem como a uma imensidão de problemas que com 

ele se relacionam, só possível a quem domine perfeitamente a temática do Humanismo. 

 Vejamos, então, quais os dois aspectos a que Sebastião Tavares de Pinho não 

deu solução entre os que resolveu com mestria e saber. Respeitam eles respectivamente 

às notas ao poema, em concreto, Da Velhice, X, 329 (Tavares de Pinho 1987: 806 nota 

29) e Da Velhice, XIII, 167-178 (Tavares de Pinho 1987: 842 nota 41).  

Contudo, antes, não queremos deixar de referir uma consideração pertinente 

deste investigador. Reporta-se ela, com efeito, ao facto do autor acentuar, com precisão, 

que, pese o poema ter um intento moralista, muitos dos seus versos se encontram 

imbuídos da licenciosidade e da sátira antifeminista, fazendo dele a obra mais erótica da 

nossa poesia novilatina e uma das mais representativas, neste aspecto, de toda a nossa 

literatura (Tavares de Pinho 1984b: 462). 

Feita esta menção ao considerando do estudioso deste humanista, passamos, de 

imediato, a analisar os dois problemas que nos interessam esclarecer. Assim: 

 Em Da Velhice X, 329 lê-se: «Plus ualet umbra senis, iuuenum quam fortia 

tela». E na tradução: «Pode mais a sombra de um ancião que os fortes dardos dos 

jovens». 

 Relativamente ao verso em causa, informa Sebastião Tavares de Pinho que ele 

não é mais do que uma adaptação de uma frase citada pelo jurisconsulto Nevizzano e 

atribuída a um autor mencionado em abreviatura que este reputado estudioso de Lopo 

Serrão diz abertamente não ter conseguido identificar (Tavares de Pinho 1987: 806 nota 

29). 

Na verdade, da Sylva Nuptialis do jurista italiano Giovanni Nevizzano constam 

estas palavras que aqui reproduzimos (Nevizzano 1556: Lib. V, n.º 5): «(...) & dicit 

Ange. in l. senium. C. qui test. fa. pos. plus valet umbra senis, quam sensus iuuenis»79. 
                                                           
79 Tenha-se presente que o estudioso de Lopo Serrão, humanista, poeta e médico de Évora, cita esta obra 
de Giovanni Nevizzano através da edição de Venetiis, de 1573 (Tavares de Pinho 1987: 222 nota 231). 
Na edição de 1573 surge a abreviatura Ang. (Tavares de Pinho 1987: 806 nota 29), em lugar da sigla 
Ange. da edição de 1556 que utilizamos. Atente-se, de igual maneira, para o facto deste autor sustentar 

 185



 No caso em apreço, Ange. – na edição de 1556 – ou Ang. – na edição de 1573 –, 

é a abreviatura de Angelus, mais precisamente Angelus de Ubaldis – Angelo degli 

Ubaldi –, jurista do medievo italiano, irmão de Baldo e de Pietro, como vamos 

demonstrar inequivocamente80.  

Note-se, entretanto, que a l. senium C. qui test. fa. pos., ou seja, l. senium C. qui 

testamenta facere possunt, corresponde, na moderna maneira que hoje usamos para citar 

o Codex, a C. 6, 22, 3 pr. 

Reza o C. 6, 22, 3 pr: «Senium quidem aetatis vel aegritudinem corporis 

sinceritatem mentis tenentibus testamenti factionem certum est non auferre».    

  Ora, sabendo-se que entre os escritos de Angelo se conta um comentário ao 

Codex de Justiniano, não resta, assim, margem para dúvidas, que a abreviatura Ange. só 

pode, neste particular, ser desdobrada em Angelo degli Ubaldi.  

No referido comentário ao Código, da autoria deste célebre jurisconsulto 

perusino, pode-se ler, a dado passo, a propósito da l. senium C. qui test. fa. pos., as 

seguintes palavras que vêm em apoio da tese por nós sustentada e que, por demais 

elucidativas para o assunto objecto de análise, passamos a transcrever: «(...) quod plus 

valet umbra senis quam sensus iuvenis (...)» (Ubaldi 1579: tit. Qui testamenta facere 

possunt, l. Senium). 

 Resolvida a primeira questão, passamos a examinar a segunda. 

 Rezam os versos Da Velhice XIII, 167-178: 

 
 Fama refert pueros quodam hac aetate minores 

        progenuisse; fidem pignora nata dabunt; 

 de puero nutrix quem olim lactauerat, ipsa 

      concipit; haec non sit fabula uanatibi. 

                                                                                                                                                                          
que a primeira edição do livro do jurista italiano nascido no Piemonte, na Sabóia, mais precisamente em 
Buttigliera d’Asti é de 1516, mas refundida em 1523 e, desde então, diversas vezes reeditada (Tavares de 
Pinho 1987: 222 nota 231). Todavia, o exacto era datá-la do ano de 1518 (Espinosa Gomes da Silva 2004: 
360). Expende Nuno Espinosa Gomes da Silva, a propósito deste assunto: «A primeira edição – durante 
muito tempo desconhecida – parece ser, sem margem para dúvida, a de Asti, sua terra natal, impressa por 
Francesco de Silva, em 1518» (Espinosa Gomes da Silva 2004: 360). Acrescenta ainda: «A segunda 
edição será a de Paris, em caracteres góticos, nos prelos de J. Kerver, em 1521: bastante rara (...)» 
(Espinosa Gomes da Silva 2004: 360). Quanto a este jurista italiano demonstrou, de forma assaz 
convincente, este eminente Historiador do Direito Português, a quem muito devem os estudos histórico- 
-jurídicos, que aquele não foi discípulo de Felino Sandei (Espinosa Gomes da Silva 2004: 358-360).             
 
80 Para o significado das siglas Ang. e Ange. como Angelus de Ubaldis (v. g. Sella 1932: 6; 1935: 163; 
Bryson 1975: 40; Albuquerque e Albuquerque 1992: 33; Luso Soares e Luso Soares 1999: 208). 
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 Is puer aetatis denos compleuerat annos, 

      femina triginta nata recepit onus. 

 Fecerat id Roboam qui olim Solomonius heres 

        imperat et iuuenis regna gubernat aui. 

 Alter Ezechias, qui quondam paatrius heres, 

       hunc genuit denos (rex fuit ille) puer. 

 Nouimus ante annos denos peperisse puellam, 

       mas quoque progignet, sit licet ille minor. 

 

 Em tradução: 

 
      Diz a fama que, outrora, meninos com menos idade que esta 

procriaram; disso darão testemunho os filhos deles nascidos: 

de um menino que outrora sua ama amamentava, ela mesma 

concebeu; e não tomes isto como fábula vã. 

Esse menino completara dez anos de idade,  

e a mulher ficou grávida com a idade de trinta. 

Isto mesmo fizera Roboão, que, como antigo herdeiro de Salomão, 

detém o poder e governa, ainda jovem, o reino do seu avô. 

Outro foi Ezequias, antigo herdeiro de seu pai;  

este (que foi rei) gerou-o quando menino de dez anos. 

Sabemos de uma menina que deu à luz antes dos dez; 

e também o filho varão procriará, ainda que seja mais novo. 

 

 Relacionado com os versos acabados de transcrever declara Sebastião Tavares 

de Pinho que o jurista citado por Giovanni Nevizzano lhe parece ser Andrea Barbazza, 

autor de comentários às Decretais e de inúmeras Repetitiones; todavia, informa que não 

descortinou o passo que aquele lhe atribui (Tavares de Pinho 1987: 842 nota 41). 

 Cumpre, pois, reproduzir da Sylva Nuptialis da autoria do jurisconsulto italiano a 

seguinte passagem: «(...) Barbat. in prooemio clem. §. quoniam nulla. col. ij. vbi refert 

quendam puerum septem annorum impraegnasse nutrices» (Nevizzano 1556: Lib. II, n.º 

109). 

 Da transcrição deste trecho resulta, sem margem para qualquer dúvida, que, na 

verdade, a abreviatura Barbat. corresponde efectivamente ao apelido do célebre 

Barbazza. Isto é, estamos perante uma alusão a Andrea Barbazza e a uma das suas 

obras.  
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Neste contexto, tendo em linha de conta que clem. não é mais do que a 

abreviatura de Clementinae, torna-se fácil perceber que o escrito onde Barbazza trata de 

tal assunto é, inequivocamente, o seu comentário às Clementinas81. Alerta Antonio 

García y García para o facto de que o título que o Papa Clemente V pensara para as 

Clementinas era o de Liber VII, constituíndo uma nítida alusão ao Liber VI, ou seja, um 

segundo complemento ao Liber Extra do Papa Gregório IX. Porém, o certo é que nem o 

Papa João XXII nem a Escola seguiu esta ideia, tendo antes preferido a denominação de 

Decretais de Clemente V ou mais usualmente a de Decretais Clementinas (García y 

García 2000a: 42).    

Em defesa do por nós afirmado, basta para tanto registar aqui o trecho inserto no 

comentário deste jurisperito ao proémio da bula Quoniam nulla do Papa João XXII que 

promulga as Clementinas, em 25 de Outubro de 1317, em virtude do Papa anterior, 

Clemente V, ter falecido sem realizar o desígnio de as promulgar em forma de colecção 

canónica. 

 Escreve, na verdade, no seu comentário às Clementinas, Barbazza: «(...) quam 

puer . IX . annorum ingrauidauit suam nutricem (...)» (Barbazza 1517: prohemium  

Quoniam nulla).  

Nesta passagem Andrea Barbazza refere-se inequivocamente a um menino de 

nove anos de que engravidou a ama. Assim, temos de concluir que Giovanni Nevizzano 

incorreu num lapso, quando afirma expressamente no seu último texto atrás citado que o 

jurisconsulto medieval Barbazza alude a um menino de sete anos que engravidou a ama, 

em lugar de um menino de nove anos (Nevizzano 1556: Lib. II, n.º 109). 

Antes de finalizar, uma referência para dizer que as Clementinas (Clementinae 

Constitutiones) formam, conjuntamente com o Decreto de Graciano (Decretum 

Gratiani), com as Decretais de Gregório IX (Liber Extra)82, com o Sexto, isto é, o Livro 

                                                           
81 Para o significado da sigla clem. como Clementinae (v. g. Feenstra e Rossi 1961: 114; Bryson 1975: 57; 
Reulos 1985: 31; Albuquerque e Albuquerque 1992: 36; Luso Soares e Luso Soares 1999: 209). 
  
82 Decretais de Gregório IX melhor do que Decretos de Gregório IX, como escreve Fernanda Carrilho 
(Carrilho 2006: v. g. 17, 30 37, 62, 85, 150, 196, 205, 247, 292, 305, 315, 444, 505). Observe-se ainda 
que a autora ao longo do seu Dicionário de Latim Jurídico não cita as Decretais de Gregório IX da forma 
hoje em dia usual. Serve de exemplo: «Decretos de Gregório IX, 1,6,20» (Carrilho 2006: 315). O modo 
correcto de citar é: X 1. 6. 20, onde a letra X significa extra (v. g. Albuquerque e Albuquerque 1992: 71; 
García y García 2000a: 38; Luso Soares 2002: 732). Também não respeitam esta forma de citar as 
Decretais de Gregório IX, por exemplo, Menezes Cordeiro: «Decretal Vigilanti de ALEXANDRE III – 
Decretal, Lib. II, tit. XXVI, cap. V» (Menezes Cordeiro 1997: 152 nota 413); María Elisa Lage Cotos 
«Decretales de Gregorio IX, libro V, tit. XL, De verborum significatione, cap. X» (Lage Cotos 1999: 170 

 188



Sexto de Bonifácio VIII (Liber Sextus)83, com as Extravagantes de João XXII 

(Extravagantes Johannis XXII) e com as Extravagantes Comuns (Extravagantes 

Communes), o Corpus Iuris Canonici84.  

 Em síntese, estamos convictos de termos efectivamente dado resposta cabal às 

duas questões não resolvidas por Sebastião Tavares de Pinho, a quem se deve um maior 

conhecimento da biografia de Lopo Serrão, bem como do seu poema, com cerca de 

8000 versos em dísticos elegíacos intitulado Da Velhice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
nota 17); Carlos Sardinha «Decretales Gregorii IX 1, X, XV, 1» (Sardinha 2007: 494 nota 4). Refira-se, 
agora, por outro lado, que Eduardo Vera-Cruz Pinto no seu Curso de Direito Romano, afirma que foi 
Gregório IX quem introduziu o calendário gregoriano (Vera-Cruz Pinto 2009: 187 nota 25). Na realidade, 
este não se deve a Gregório IX que foi Papa no século XIII, mas a Gregório XIII que foi Papa no século 
XVI (v. g. Cappelli 1988: 28; Morais da Silva 1991: 267; Walsh 2007: 99; Laboa Gallego 2010: 282- 
-283). 
   
83 Sexto melhor do que Decretos de Bonifácio VIII, como escreve Fernanda Carrilho (Carrilho 2006: v. g. 
23, 62, 96, 105, 125, 205, 249, 298 355, 390, 395, 408, 505). Também aqui devemos chamar a atenção 
para a circunstância das citações do Sexto não serem as usuais. Exemplo: «Decretos de Bonifácio VIII, 
5,12,42» (Carrilho 2006: 23). A forma correcta de citar é: In VI 5. 12. 42 (v. g. García y García 2000a: 
41).  
 
84 A ordem pela qual estes monumentos jurídicos do Direito Canónico surgem no Corpus Iuris Canonici é 
a seguinte: Decreto de Graciano; Decretais de Gregório IX; Sexto; Clementinas; Extravagantes de João 
XXII e Extravagantes Comuns. 
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DUAS QUESTÕES SOBRE «INÁCIO DE MORAIS. PERCURSO BIOGRÁFICO E 

LITERÁRIO DE UM HUMANISTA DE QUINHENTOS» DE  

AIRES PEREIRA DO COUTO 
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Esclarece Aires Pereira do Couto, no preâmbulo do seu livro sobre Inácio de 

Morais, que (Pereira do Couto 2004: 21): 

 
(...) com este trabalho pretende-se sobretudo tornar mais 

conhecida e mais acessível, não só aos investigadores mas também a 

todos aqueles que se interessam pela cultura portuguesa do século 

XVI, a vida e obra de um dos mais importantes autores da Literatura 

Novilatina Portuguesa do século XVI. Este desiderato tem agora 

maiores possibilidades de concretização graças à sua publicação nesta 

colecção de Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas, 

publicação que, naturalmente, contribuirá para que a obra ainda 

existente de um autor verdadeiramente importante para a história do 

Humanismo Português não caia irremediavelmente nas profundas 

malhas do esquecimento. 

 

 E continua a elucidar (Pereira do Couto 2004: 21): 

 
Refira-se ainda que o estudo que agora vem a lume constitui, 

no geral, a nossa dissertação de doutoramento apresentada à 

Universidade de Coimbra, na especialidade de Literatura Latina, em 

1995, revista e melhorada com inclusão das observações e sugestões 

que lhe foram feitas aquando da sua defesa. Dado o tempo entretanto 

decorrido, foi feita uma actualização bibliográfica e foram 

introduzidos novos dados que me foram surgindo no âmbito das 

investigações que tenho continuado a realizar, ao longo destes anos, 

na área da Literatura Novilatina em Portugal. 
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Na realidade, o estudo levado a efeito por este consagrado perito em Inácio de 

Morais muito contribui para um melhor aprofundamento da vida e obra do nosso 

humanista de Quinhentos, pela multiplicidade de assuntos que, de forma exemplar, 

versou. Atente-se para o facto de que no prefácio à tese de doutoramento de Aires 

Pereira do Couto, Américo da Costa Ramalho afirma categoricamente que com ela o 

autor se torna um especialista, internacionalmente conhecido, de Inácio de Morais 

(Pereira do Couto 2004: 17).  

 Todavia, cumpre-nos, desde já, tecer uma observação relativa a um lapso que 

encontrámos e que julgamos pertinente ser objecto de emenda.  

Respeita ele à tradução da Oração Panegírica de Inácio de Morais ao 

Invictíssimo Rei da Lusitânia, D. João III em nome de toda a Academia Conimbricense, 

e pronunciada na Escola da mesma, estando também presentes a própria Esposa do 

Rei, a Augustíssima D. Catarina, Rainha da Lusitânia, e o Herdeiro do Trono, o seu 

Filho, o Sereníssimo Príncipe D. João, e a Irmã do mesmo Rei, a Sereníssima D. Maria, 

bem como ao teor da respectiva nota.  

E, ainda, fazer de seguida um breve comentário com carácter complementar, 

tendo sempre em vista a importância da interdisciplinaridade, à referência de outras 

fontes que, estamos em crer, o humanista quinhentista teve presente na feitura da sua 

obra poética intitulada Contra alguns Dialécticos e Gramáticos, em Defesa dos Juristas, 

um Canto do Lusitano Inácio de Morais. 

 Primeiro caso: 

 Lemos, no discurso em louvor de D. João III, da autoria de Inácio Morais: 

 «Ex quo fit, ut et reges olim sacerdotes fuerint, et templa consecrasse credantur, 

ut coniicitur ex texto in L. Sacra loca ff. de rerum diuisione». Este trecho merece a 

seguinte tradução: «Daqui resulta que os reis, outrora, tenham sido sacerdotes e se 

acredite que consagraram templos, como se conclui do texto no livro “Lugares 

sagrados”, nas folhas onde se trata da divisão das coisas» (Pereira do Couto 2004: 324 

texto latino, 325 texto português). 

 E, na anotação que lhe serve de apoio, informa o investigador do nosso 

humanista (Pereira do Couto 2004: 325 nota 8): 

 
Não consegui identificar esta suposta obra. Interpretei o L. 

como sendo a abreviatura de libro. Talvez Inácio de Morais se esteja a 
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referir a uma antologia de textos religiosos. Note-se que, no 

Renascimento, surgiram várias colecções antológicas que 

funcionavam como verdadeiras enciclopédias gerais ou especializadas, 

onde os escritores encontravam os principais textos dos autores mais 

importantes (clássicos greco-latinos, medievais ou humanistas), 

abrangendo campos tão diversos como a história, a mitologia, a 

filosofia, a religião, a poesia, etc.. 

 

 Se é certo que existiam essas colecções antológicas que serviam de enorme 

apoio aos escritores sobre diversos temas, não é menos certo que, no caso em apreço, 

não estamos perante uma dessas antologias. 

 Importa, pois, esclarecer o que existe de erróneo na tradução levada a efeito por 

Pereira do Couto. 

 Para isso, vamos por partes. 

 Em primeiro lugar:  

L. não é a abreviatura de libro; 

 Em segundo lugar.  

A abreviatura ff. não significa folhas. 

 De facto, L. Sacra loca ff. de rerum diuisione é uma alusão ao Digesto, mais 

precisamente, ao D. 1, 8, 9 pr (ULPIANUS libro sexagensimo octavo ad edictum). 

 Assim, temos que:  

ff., significa Pandectas ou Digesto, como já anteriormente deixámos claro; 

de rerum diuisione, respeita ao título 8 – De divisione rerum et qualitate – do 

livro 1 do Digesto; 

L. Sacra loca, reporta-se às duas primeiras palavras do fragmento 9 – ou lei na 

forma usual de citar na época de Inácio de Morais –, primeiro parágrafo que se designa 

por principium e que tem como abreviatura pr, do título 8 do livro 1 do Digesto.    

 Aí afirma o jurisconsulto romano Ulpiano no D. 1, 8, 9 pr: «Sacra loca ea sunt, 

quae publice sunt dedicata, sive in civitate sint sive in agro». Texto que merece do 

romanista Juan Iglesias-Redondo a tradução que de seguida apresentamos: «Lugares 

«sagrados» son aquellos que fueron públicamente dedicados, tanto en la ciudad como en 

el campo» (Iglesias-Redondo 1986: 79 textos latino e espanhol). 
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 Assim sendo, damos definitivamente por deslindado o equívoco em que caíu 

Aires Pereira do Couto. 

 Segundo caso: 

 Prende-se, como atrás enunciámos, com o poema do nosso humanista titulado 

Contra alguns Dialécticos e Gramáticos, em Defesa dos Juristas, um Canto do Lusitano 

Inácio de Morais. 

 Este poema integra-se na querela entre humanistas e juristas, que ocorre entre os 

anos de 1530 e 1540 e que em 1562 ainda se mantém acesa. 

Note-se, entretanto, que se a convivência entre humanistas e juristas cultos é 

pacífica, o mesmo não acontece com a existente entre humanistas e jurisconsultos 

tradicionais, adeptos de glosas e comentários de Acúrsio e Bártolo. Neste círculo, sente- 

-se o clima da disputa entre gramáticos e juristas (Espinosa Gomes da Silva 1964: 198). 

 É necessário não esquecer que na querela entre gramáticos e jurisconsultos se 

verifica uma maior provocação por parte dos primeiros, ou seja, os gramáticos, do que, 

praticamente, polémica. Os segundos, isto é, os jurisconsultos, na maior parte das vezes, 

não se encontram interessados em participar num debate cujo sentido lhes é na verdade 

indiferente (Espinosa Gomes da Silva 1964: 208). 

 Surge alguns anos volvidos, ainda neste ambiente, que continua vivo – como 

dissemos –, em 1562, um canto de Inácio Morais com 167 hexâmetros dactílicos que 

afronta com severidade os dialécticos e gramáticos, em defesa dos juristas. 

Relativamente a este humanista do século XVI entende Nuno Espinosa Gomes da Silva 

tratar-se: «(...) de um desertor do campo dos gramáticos, que sente necessidade de 

explicar o seu acto» (Espinosa Gomes da Silva 1964: 208.209). 

Da leitura desta poesia de Inácio de Morais, também bacharel em Leis desde 

1554, julgamos poder afirmar que aí se detectam influências traduzidas na absorção 

e/ou transformação de fontes respeitantes a textos jurídicos do Corpus Iuris Civilis, que 

escaparam a Aires Pereira do Couto. 

Lê-se, na realidade, nos versos 3-4 (Pereira do Couto 2004: 486 texto latino, 487 

texto português). 

 
Mundus enim hic totus uelut urbs est maxima: siues 

nos sumus, et legum lator Deus ipse (...). 
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Na versão portuguesa de Pereira do Couto: «Com efeito, este mundo inteiro é 

como uma grande cidade: nós somos os cidadãos e é o próprio Deus quem propõe as 

leis». 

Basta consultar o D. 1, 3, 2 (MARCIANUS libro primo institutionum), para se 

depreender que este texto lhe serviu de fonte. Neste texto do jurisconsulto Marciano cita 

a definição de lei apresentada por Demóstenes para quem toda a lei é invenção e dom de 

Deus85. Lembre-se, a propósito, que Hilário Moreira na sua Oração de Sapiência alude, 

como vimos, a esta mesma definição de lei dada por este orador grego.  

Já nos versos 4-6 diz o Poeta (Pereira do Couto 2004: 486 texto latino, 487 texto 

português): 

 
(...) Tabellae 

bis quinae, seu bis senae sparsere per orbem 

iura, quibus mores constant et regula uitae. 

 

Versos que o reputado estudioso do humanista Inácio de Morais verteu do 

seguinte modo:« (...) Dez ou doze tábuas, nas quais se tratam os costumes e as regras da 

vida, espalharam o direito pelo mundo (...)». 

Nestes versos a influência manifesta-se no aproveitar da ideia constante de um 

texto de Pompónio. É ele, o D. 1, 2, 2, 4 (POMPONIUS libro singulari enchiridii). Este 

mesmo texto jurídico – recorde-se – serviu, de igual modo, como atrás se demonstrou, 

como sendo uma das fontes da Oração de Sapiência de Jerónimo Cardoso. Lembre-se, 

pois, de imediato, que no texto em causa se afirma:  

a) Terem sido nomeadas dez pessoas para se deslocarem às cidades gregas, com 

o objectivo de Roma se basear em leis, as quais foram escritas em tábuas de marfim e 

colocadas na praça pública, com a finalidade de serem conhecidas melhor.  

b) que durante um ano, os decênviros tiveram poder de corrigi-las, se fosse 

necessário, e de as interpretar.  

                                                           
85 Eis a tradução da autoria de Teresa Luso Soares do D. 1, 3, 2 (MARCIANUS libro primo institutionum) 
da parte que nos importa (Luso Soares 1987: 61 texto latino e português): «E de facto o orador 
Demóstenes define-a assim: Lei é aquilo a que todos os homens devem obedecer por várias razões mas 
sobretudo porque a lei é invento e dádiva de Deus (...). 
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c) como faltasse alguma coisa a estas primeiras leis, no ano imediato, 

acrescentaram-se outras duas às anteriores tábuas e, por esta circunstância, foram 

designadas de lei das doze tábuas. 

Lemos nos versos 32-35 (Pereira do Couto 2004: 488 texto latino, 489 texto 

português): 

 
Quin et sceptra tenens, qui selso in pectore leges 

ipse habet, et poenis hominum delicta coercet; 

legibus his etiam paret, quas condidit ipse, 

ac se cum populo submissis uiribus aequat 

  

Em tradução de Aires Pereira do Couto: 

  
E até aquele possui o ceptro e que, ele próprio, tem leis no seu nobre 

coração e castiga com penas os delitos dos homens, também ele se 

submete a essas leis que ele próprio criou e, com o poder submisso, 

iguala-se ao povo. 

 

Quando Inácio de Morais alega nestes versos que aquele que possui o ceptro se 

submete às leis que ele próprio criou, tem, decerto, em mente o que se estatui no Código 

de Justiniano, concretamente, no C. 1, 14, 4. 

Estabelece-se, com efeito, no C. 1, 14, 4:  

 
Digna vox maiestate regnantis alligatum se principem profiteri: adeo 

de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. et re vera maius imperio 

est submittere legibus principatum. et oraculo praesentis edicti quod 

nobis licere non patimur indicamus.  

 

Resulta, pois, de forma clara, a dado passo desta passagem do Codex o 

reconhecimento da submissão do princípe às leis. 

Declara o Poeta, nos versos 76-80 (Pereira do Couto 2004: 494 texto latino, 495 

texto português): 

 
Iustitiam leges monstrant quae continet omnes 

in se uirtutes, in qua decus omne refulget. 
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Haec res cuique suas tribuit, metitur et aequa 

pondus lance, tenens trutinam libramine recto; 

saeuit in iniustos, et acuto fulminat ense. 

  

Na nossa língua: 

 
As leis mostram a justiça, que contém em si todas as virtudes 

e na qual brilha toda a honra. Ela atribui a cada um o que lhe pertence, 

avalia o peso com imparcialidade, segurando a balança com recto 

equilíbrio, usa de rigor para com os injustos e fulmina-os com uma 

espada pontiaguda. 

 

 Ora, ao afirmar que a justiça atribui a cada um o que lhe pertence, Inácio de 

Morais tem subjacente um conhecido texto do jurisconsulto romano Ulpiano, recolhido 

no Digesto, o qual tem a sua correspondência nas Instituitiones de Justiniano. 

  Aludimos ao texto constante do D. 1, 1, 10 pr (ULPIANUS libro primo 

regularum): «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi». Em 

tradução de Teresa Luso Soares: «Justiça é a vontade constante e perpétua de atribuir a 

cada um o seu direito» (Luso Soares 1987: 55 textos latino e português). 

 Eis o texto das I. 1, 1 pr: «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum 

cuique tribuens». 

 Observe-se, ainda, que o D. 1, 1, 10 pr de Ulpiano se liga a um outro texto deste 

jurista, de igual modo, inserido no Digesto, o D. 1, 1, 10, 1 (ULPIANUS libro primo 

regularum), que, por seu turno, é de teor igual às I. 1, 1,3. 

 Reza o conteúdo do D. 1, 1, 10, 1: «Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, 

alterum non laedere, suum cuique tribuere». Teresa Luso Soares oferece a seguinte 

tradução: «Os preceitos do direito são estes: não abusar dos seus direitos, não prejudicar 

ninguém, atribuir a cada um o que é seu» (Luso Soares 1987: 55 textos latino e 

português). 

 E nas I. 1, 1, 3 consagra-se: «Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum 

non laedere, suum cuique tribuere». 

 Veja-se, então, a propósito do D. 1, 1, 10, 1 – num breve parêntesis – qual o 

sentido de cada um dos três preceitos do Direito aí aludidos:  

honeste vivere (não abusar dos seus direitos);  
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alterum non laedere (não prejudicar ninguém); 

suum cuique tribuere (atribuir a cada um o que é seu). 

 Quanto ao primeiro – honeste vivere –, exprime-se ele no viver honestamente no 

aspecto jurídico. Ele subentende a existência de um nexo entre Moral e Direito, 

conquanto não seja um preceito moral. No caso, trata-se de um preceito jurídico, uma 

vez que Ulpiano refere taxativamente iuris praecepta e não moralis praecepta ou 

moralis et iuris praecepta. Neste contexto, impõe-se traduzir honeste vivere não por 

viver honestamente, mas antes por não abusar dos seus direitos, tendo, contudo, como 

seu fundamento básico a Moral. Tenha-se, na realidade, presente que para os romanos o 

abuso do Direito consistia na primeira coisa que a norma jurídica, desde logo, devia 

proscrever (Cruz 1984: 12-13 nota 5). 

O sentido de honeste vivere como viver honestamente, e não como abusar dos 

seus direitos, encontramo-lo em Juan Iglesias. Com efeito, afirma que honeste vivere 

consiste em (Iglesias 1992: VIII, 72): 
 

Vivir con honestidad, con honradez, con recato, 

pudorosamente. Vivir con lo suficiente para colmar las medidas y 

comedidas necesidades inmediatas, atesorando ricos caudales para 

alimento del hambre espiritual.  

El hombre deshonrado – honestate spoliatus – es puro 

despojo de sí mismo. 

  

Relativamente ao segundo – alterum non laedere –, expressa, bem como o 

terceiro, com exactidão, o estabelecimento da base do viver social. Representa um 

limite imperativo imposto ao homem, como sujeito do ordenamento jurídico, a fixar que 

o desenrolar de um direito próprio tem de coexistir com os direitos dos outros (Cruz 

1984: 12-13 nota 5). Ou no dizer de Juan Iglesias (Iglesias 1992: VIII, 73): 

 
No dañar a los demás. Vivir en unión fecunda con el otro, 

con el próximo, con el prójimo, para que la vida de éste sea más 

hacedera. Con-vivir con el otro, no viendo en él algo distinto. Hacer 

que nuestro “yo” se renueve en el “yo” del otro. 
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 Já no que se reporta ao terceiro – suum cuique tribuere – , ele não é mais do que 

um corolário natural do anterior e acarreta o respeito absoluto pelos direitos de outrem, 

impõe-se aqui o respeito pelo direito alheio (Cruz 1984: 12-13 nota 5). A tradução da 

voz tribuere, de acordo com Sebastião Cruz, só pode juridicamente ser traduzida por 

atribuir e não por dar ou entregar, como geralmente é vertida, porquanto tribuere – 

atribuir – goza de um carácter genérico relativamente a dar e a entregar, isto é, tanto 

pode ser ou só dar, ou só entregar, ou dar e entregar; devendo, consequentemente dar- 

-lhe o sentido de atribuir – transferir – algo ou propriedade ou posse ou propriedade e 

posse de uma coisa – a alguém (Cruz 1984: 14). 

 Ora, o termo tribuere com a tradução de dar – e não de atribuir – é o que se 

constata da leitura do texto do eminente romanista espanhol Juan Iglesias (Iglesias 

1992: VIII, 74): 

 
Dar a cada uno lo suyo. No quitar, pues, a cada uno lo que le 

pertenece, según determinación no sólo legal. No privarle, sobre todo, 

de algo que ponga en quiebra el edificio de su dignidad humana. 

Porque el máximo derecho de cada cual se cifra en ésta, y de él 

descienden los de razón menor. 

 

Feito este breve parêntesis, centremo-nos de novo em mais uma das fontes de 

que se socorreu Inácio de Morais, desta feita, nos versos 138-148. 

Podemos ler nos referidos versos (Pereira do Couto 2004: 500 texto latino, 501 

texto português): 

 
Quid multis hominum penes hosuitaeque necisque 

ius est, et legis statuendae summa potestas. 

Qui dum discernunt quid iustum, quid sit iniquum, 

non operam ludunt, sed docta indagine ueros 

exquirunt legum sensus, laudenque merentur. 

Nec proferre solent (turba importuna) sophistae, 

omnis homo est animal, dum rauco murmure clamant: 

si stertit, dormit; si cursitat, ergo mouetur. 

Et si sol lucet, lux, et, et caetera risu 

digna (...). 

  

 199



Versos que Aires Pereira do Couto traduz da seguinte forma: 

 
Em suma, em seu poder está o direito de vida e de morte dos 

homens e o supremo poder de estabelecer a lei. Estes, enquanto 

decidem o que é justo e o que é injusto, não se divertem com o 

trabalho, mas, com douta investigação, procuram descobrir os 

verdadeiros sentidos das leis e merecem o elogio. Não tratam das 

bagatelas sicilianas e de vãs fantasias, que é aquilo que os sofistas 

(turba importuna!) costumam dizer, ao clamarem com rouco 

murmúrio “todo o homem é animal; se ressona, dorme; se corre, 

move-se; e se o sol luz, há luz”; e outras coisas dignas de riso. 

 

 Chamamos, agora, a atenção para a circunstância de que quando o humanista 

Inácio de Morais em defesa dos juristas menciona que estes decidem o que é justo e o 

que é injusto tem, certamente, na sua memória o D. 1, 1, 10, 2 (ULPIANUS libro primo 

regularum), cuja redacção é igual às I. 1, 1, 1, textos jurídicos onde se afirma 

expressamente que a jurisprudência é a ciência do justo e do injusto. 

 Recordamos, uma vez mais, o teor destes dois textos do Corpus Iuris Civilis, a 

que nos referimos em momento anterior, tendo aí apresentado a tradução da passagem 

do Digesto, que também aqui lembramos, em virtude da sua relevância. 

 Eis os dois textos: 

 D. 1, 1, 10, 2: «Iuris prudentia est divinarum rerum notitia, iusti atque iniusti 

scientia». Na tradução efectuada por Teresa Luso Soares: «A jurisprudência é a ciência 

do justo e do injusto tendo como pressuposto certas coisas divinas e certas coisas 

humanas» (Luso Soares 1988: 5 texto latino, 6 texto português). 

 I. 1, 1, 1: «Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti 

atque iniusti scientia».  

Aqui deixamos, então, as fontes jurídicas que, seguramente, Inácio de Morais 

tomou em consideração na feitura desta sua poesia e que Aires Pereira do Couto não 

teve presente no seu importante e bem documentado estudo. 
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Importa apresentar, em síntese e o mais claramente possível, tão-só aquelas que 

consideramos ser as principais traves-mestras que sustentam esta nossa tese de 

doutoramento. 

De facto, procedemos à rectificação de lapsos por nós detectados, ao suprimento 

de omissões por nós constatadas e à inclusão de achegas que tivemos por convenientes.  

Tal foi levado a efeito com uma dupla finalidade. A primeira prende-se com a 

reposição da verdade científica que é indispensável ao impulsionamento da Cultura, o 

que, cremos, em nada invalida o mérito das obras dos autores analisadas, bem pelo 

contrário. E a segunda liga-se com o objectivo de contribuirmos de algum modo para a 

História da Cultura em Portugal, expondo propostas, cujo desígnio foi o de solucionar 

aspectos por nós examinados que, na nossa perspectiva, careciam de uma revisão. 

Eis, então, quais as dezasseis traves-mestras: 

  

 

1.ª 

 

O completar com o recurso ao Corpus Iuris Civilis, em concreto, a textos das 

Instituições de Justiniano e do Digesto (I. 1, 2, 2, I. 2, 7, 1 = D. 39, 6, 1, 1, I. 3, 23, 2, I. 

4, 3, 1 = D. 32, 65, 4, D. 1, 8, 6, 5, D. 18, 1, 1, 1, D. 32, 52, 1, D. 32, 52, 2, D. 33, 10, 9, 

1, D. 38, 10, 4, 6, D. 45, 1, 65 pr, D. 48, 19, 16, 8 e D. 50, 16, 236), aquilo que escreveu 

Cataldo Parísio Sículo na carta dirigida a D. Fernando de Meneses, Marquês de Vila 

Real, pai de D. Pedro de Meneses, Conde de Alcoutim, quando afirma não se recordar 

de outras referências feitas no Ius Civile aos poetas, para além daquela que se encontra 
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na Const. Omnem 11, onde o Imperador Justiniano chama a Homero o pai de todas as 

virtudes. 

 

 

2.ª 

 

A identificação de quais as citações constantes do Decreto de Graciano, mais 

precisamente dos dicta Gratiani (D. 37 c. 7 dpc. 2 e D. 37 c. 7 dpc. 3), feitas por D. 

Pedro de Meneses, na sua Oração de Sapiência, quando versa sobre a relevância da 

Poesia. 

 

3.ª 

 

 A demonstração de que Jerónimo Cardoso, ao dissertar sobre o Ius Romanum na 

sua Oração de Sapiência, toma como fonte principal trechos recolhidos no Digesto 

pertencentes ao Liber Singulari Encheridii do jurista Pompónio sem o mencionar 

expressamente (D. 1, 2, 2, 2, D. 1, 2, 2, 3, D. 1, 2, 2, 4, D. 1, 2, 2, 5, D. 1, 2, 2, 6, D. 1, 

2, 2, 7 e D. 1, 2, 2, 35), à excepção de uma única vez, quando confessa de forma 

peremptória que encontra em vários e muito antigos autores que se deve a Rómulo, 

fundador da cidade de Roma, o início do Ius Romanum, tendo para o efeito determinado 

que o povo se dividisse em trinta partes, as quais denominou de cúrias, pela simples 

razão de exercerem a administração da Res Publica através do voto dessas mesmas 

trinta partes. Para tal, concedeu ao povo romano leis curiatas, de acordo com o dito por 

Pompónio in primo Digestorum volumine (D. 1, 2, 2, 2), consoante informa o nosso 

humanista. 

 

4.ª 

 

O esclarecimento de que Sed neque, assim como tanquam si eorum studia, ex 

nostris principalis constitutionibus profecta, et a nostro fuerint diuino ore profusa são 

palavras que integram um texto do Código de Justiniano (C. 1, 17, 1, 6) e que quod 

Principi placuit, legis habet uigorem são palavras do jurisconsulto Ulpiano insertas num 
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texto do Digesto (D. 1, 4, 1 pr) constituindo, por conseguinte, dois textos distintos e 

autónomos e não, como Hilário Moreira faz crer na sua Oração de Sapiência, de forma 

não verdadeira, que se trata de um só texto, juntando-os do seguinte modo: «C. de jure 

Enuncleando, L. 1 § Sed neque... Cuius ecce uerba: quod Principi placuit legis habet 

uigorem; tanquam si eorum studia, ex nostris principalis constitutionibus profecta, et a 

nostro fuerint diuino ore profusa».   

 

5.ª 

 

 A aclaração de uma passagem da Chorographia de Gaspar Barreiros, relativa ao 

Mons Iouis possuidor de uma pedreira perenal que fornecia as pedras para os muros da 

cidade e para as casas dos nobres sem diminuição alguma do referido monte, onde este 

autor alude a um texto do Digesto (D. 24, 3, 7, 13) atribuindo-o ao jurista Papiniano, 

enquanto, em boa verdade, se trata de um texto da autoria do jurisconsulto Ulpiano. 

 

6.ª 

 

 A elucidação de que André de Resende, na carta endereçada a Bartolomeu de 

Quevedo quando menciona um texto do Digesto (D. 1, 18, 1), assegurando que ele é do 

jurisprudente Marciano, não lhe assiste a razão, porquanto, na realidade, ele é pertença 

de um outro jurisconsulto, mais precisamente de Macro. 

 

7.ª 

 

A rectificação de um lapso do jurisconsulto francês Jacques Cujas, um dos 

sequazes do Humanismo Jurídico, constante da Consultatio pro Regno Portugalliae que 

versa sobre o problema da sucessão à Coroa portuguesa após a morte do Cardeal D. 

Henrique, ao tempo Rei de Portugal, quando afirma, a dado passo, que D. João I é filho 

natural de D. Fernando I quando, na verdade, D. João I é filho natural de D. Pedro I. 

Logo, D. Fernando I e D. João I não são pai e filho, mas sim irmãos consanguíneos, 

uma vez que os dois são filhos de D. Pedro I. O primeiro, filho de D. Pedro I e D. 

Constança Manuel e, o segundo, de D. Pedro I e de Teresa Lourenço. 
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8.ª 

 

A observação de que não é lícito traduzir «C. de jure Enucleando, L. 1 § Sed 

neque» por «o Código das dificuldades do direito, L. 1, § sed neque» ou por «Confronte 

Da explicação do direito, L. 1. §. Mas não», como fizeram sem razão, respectivamente, 

Albino de Almeida Matos e José Cardoso nas suas avalizadas traduções da «Oração de 

Sapiência» de Hilário Moreira, uma vez que a abreviatura C. respeita ao Codex de 

Justiniano (C. 1, 17, 1, 6). Bem como, a chamada de atenção para a atribuição errónea 

por parte do primeiro dos autores a Ulpiano do Iuris enucleati libri, o qual não consta 

do elenco das obras deste jurisconsulto, em lugar de libro primo institutionum, 

recolhido no Digesto (D. 1, 4, 1 pr), onde o jurista romano se refere ao princípio quod 

principi placuit legis habet uigorem. E, ainda, a emenda do afirmado por Albino de 

Almeida Matos de que o texto jurídico citado pelo humanista de Coimbra, na 

mencionada Oração – tanquam si eorum studia, ex nostris principalis constitutionibus 

profecta, et a nostro fuerint diuino or profusa – se trata de um passo talvez incompleto. 

Ora, não estamos perante um passo entendido como talvez incompleto, mas antes em 

face da junção de dois textos por parte de Hilário Moreira, um do Codex (C. 1, 17, 6) e 

outro do Digesto (D. 1, 4, 1 pr).  

  

9.ª 

 

 O alertar para facto de na edição da Sá da Costa das Obras Completas de André 

de Resende, em concreto, A História da Antiguidade da Cidade de Évora, com prefácio 

e notas da responsabilidade de José Pereira Tavares, as menções feitas ao Digesto (D. 1, 

5, 17, D. 50, 1, 1, 1, D. 50, 15, 1 pr e D. 50, 15, 8 pr), pelo nosso humanista quando 

utiliza a abreviatura ff. – forma costumeira na sua época para aludir ao Digesto ou 

Pandectas – surgir sempre de modo incorrecto ss., em lugar de ff.. 

 

10.ª 

 

 A informação efectiva de que a abreviatura ff. só pode ser traduzida por 

Pandectas ou Digesto e nunca por capítulo, como faz Virgínia Soares Pereira, na sua 
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tradução da Carta a Bartolomeu de Quevedo de André de Resende, quando o humanista 

se reporta em geral ao D. 1, 16 e, em particular, ao D. 1, 18, 1. Bem assim, no atentar de 

que o texto do jurista romano Macro foi recolhido no Digesto (D. 1, 18,1) e não como 

sustenta, por equívoco, a referida autora no Código de Justiniano. E, por último, o 

apresentar de uma proposta para identificação do Marianus Scotus, monge de Fulda, 

com base na parte final do prefácio da obra intitulada Notitia utraque Dignitatum cum 

Orientis, tum Occidentis ultra Arcadij, Honorijque Tempora do jurista italiano Guido 

Panciroli, como sendo o autor do escrito Notitia prouinciarum aludido por Resende, na 

mencionada epístola a Bartolomeu de Quevedo, e de que Virgínia Soares Pereira – 

numa nota à tradução desta carta de André de Resende – confessa não ter conseguido 

identificar quer o autor quer a obra em questão. 

 

11.ª 

 

A dilucidação inequívoca de que a abreviatura C. – «(...) vt patet. C. de 

excusationibus artificum & Palatinis sac. larg. (...)» –, a que se reporta André de 

Resende, na obra De Antiquitatibus Lusitaniae, fol. 28 da edição de 1593 e que Rosado 

Fernandes, ao efectuar a sua tradução, desdobra por Gaio – «(...) como é evidente em 

Gaio em Das excusas dos Artífices da distribuição das verbas palatinas (...)» –, prende-

-se, ao invés, com duas claras referências feitas pelo nosso humanista eborense ao 

Código de Justiniano. A primeira, ao título De excusationibus artificum; a segunda, ao 

título De Palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum. Ou seja, ao C. 10, 66(64) 

e ao C. 12, 23(24), 7, 19. Logo, a sigla C. não pode neste contexto ser desdobrada por 

Gaio, pois aqui, na realidade, repita-se, significa Codex.  

 

12.ª 

 

 A prova com base na autoridade de António de Gouveia (uma das luminárias do 

Direito do século XVI) de Étienne Pasquier (Conseiller et Advocat General du Royen 

en la Chambre des Comptes de Paris) – para Le Douaren – e de Antoine Terrasson 

(Avocat au Parlement) – para Hotman – de que Joaquim Veríssimo Serrão, ao afirmar 

que os juristas franceses François Le Douaren e François Hotman não possuíam a 
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erudição clássica, nem a perspicácia no estudo das fontes, nem a elegância da prosa, 

nem o conhecimento das línguas e dos autores antigos, não pode ser tomada em linha de 

conta, porquanto desvirtua a verdade científica, pois desvaloriza os reais méritos destes 

dois sequazes do mos gallicus.  

 

13.ª 

 

O testemunho categórico de que o jurista italiano do século XVI, de seu nome 

Nicola Antonio Gravazio, natural de Briático, na Calábria Ulterior, falecido em Veneza, 

vítima de envenenamento, que cursou Direito em Nápoles, tendo sido antigo aluno de 

Marcello Biringuccio e de Giovanni Bollognetti, consta dos dicionários biográficos 

como resulta patente quer da obra de Lorenzo Giustiniani, Memorie Istoriche degli 

Scrittori Legali del Regno di Napoli, quer da obra de Camillo Minieri Riccio, Memorie 

Storiche degli Scrittori nati nel Regno di Napoli, contrariamente ao peremporiamente 

afirmado por Américo da Costa Ramalho, quando escreve que este jurisconsulto não foi 

acolhido nos dicionários biográficos. 

 

14.ª 

 

 A ilustração cabal de que não se afiguram válidas as propostas apresentadas por 

Pinto de Carvalho e por Jorge Alves Osório relativamente aos três juristas italianos 

mencionados por Mestre João Fernandes, na sua Oração sobre a Fama da Universidade 

– «(...) Baldus, Abbas et Philinus (...)» –, uma vez que estamos na presença de Baldo 

degli Ubaldi, o mais célebre discípulo de Bartolo da Sassoferrato, irmão de Angelo 

degli Ubaldi e de Pietro degli Ubaldi, que desenvolveu a sua actividade no campo do 

Direito Civil, do Direito Canónico e do Direito Feudal; do Abade Panormitano, grande 

canonista do século XV, de seu nome Nicolò de’ Tedeschi, conhecido por Abbas 

Modernus, com a finalidade de se distinguir de um Abbas Antiquus, identificado como 

sendo Bernardo de Montmirat, natural de Linguadoca, decretalista da segunda metade 

do século XIII; e de Felino Sandei, Bispo de Lucca, que ensinou Direito Canónico em 

Ferrara e em Pisa e que, de igual maneira, foi juiz da Rota. 
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15.ª 

 

 A resolução de forma manifesta, a propósito de duas abreviaturas, das quais 

Sebastião Tavares de Pinho não soube percepcionar o seu verdadeiro sentido. A 

primeira, Ang. ou Ange. – conforme a edição de 1573 (a utilizada pelo estudioso de 

Lopo Serrão) ou a de 1556 (a usada por nós) da obra de Giovanni Nevizzano, Sylva 

Nuptialis Libri Sex – é a abreviatura de  Angelus, no caso em apreço, o jurista medieval 

italiano Angelo degli Ubaldi, irmão dos igualmente juristas Baldo degli Ubaldi e Pietro 

degli Ubaldi. A segunda, clem., também ela constante desta obra de Nevizzano, é a 

abreviatura de Clementiniae. 

 

16.ª 

 

 A revelação de que, numa dada passagem da tradução de Aires Pereira do Couto 

da Oração Panegírica ao Rei D. João III pronunciada por Inácio de Morais, onde este 

alude a um texto do Digesto (D. 1, 8, 9 pr), aquele investigador não vislumbrou o 

sentido real das abreviaturas L. e ff. – «(...) in L. Sacra loca  ff. de rerum diuisione» –, 

posto que traduziu como «(...) no livro “Lugares sagrados”, nas folhas onde se trata da 

divisão das coisas». Ora, L. não pode ser desdobrado por livro, mas antes por lei, se 

tivermos em conta o modo usual de citar ao tempo do nosso humanista, ou fragmento, 

como hoje em dia, se usa. Também ff. não se pode desdobrar por folhas, pela simples 

razão de que é a abreviatura de Digesto ou Pandectas. O patentear, ainda, de que na obra 

poética intitulada Contra alguns Dialécticos e Gramáticos, em Defesa dos Juristas, 

Inácio de Morais seguramente tomou em consideração, ao elaborar a sua poesia, textos 

jurídicos do Digesto (D. 1, 2, 2, 4, D. 1, 3, 2 e D. 1, 1, 10 pr) e do Código de Justiniano 

(C. 1, 14, 4), os quais Aires Pereira do Couto não teve em linha de conta como sendo, 

de igual modo, fontes do poema a par de outras que indica. 

 

Traçadas que ficam estas traves-mestras, diremos, por último, que a maior 

homenagem que pode ser prestada à obra de um autor consiste no acto de apreciá-la de 

forma crítica e distante, porquanto tal revela o interesse e a atenção com que foi lida, 

tendo sempre presente que não se torna possível deixar de aprender com os que nos 
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antecederam. É, pois, imperativo não abolir a Tradição, a qual assenta na aceitação da 

autoridade daqueles que nos precederam e na potestade dos que a recebem. Sem 

Tradição não há Memória.  
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10; 32 nota 11; 33; 40; 41; 42; 52 nota 22; 54; 58; 99; 100; 124; 129; 141; 166; 167 nota 63; 169; 

170; 170 nota 66; 172; 174; 177; 177 nota 68; 192; 207 

Craston, João – 32 

Crisipo – 90 

Cruz, Sebastião – 10 nota 1; 41; 42 nota 16; 42 nota 17; 46; 58 nota 24; 59; 85; 104 nota 50; 198; 199 

Cujácio – vide Cujas, Jacques 

Cujas, Jacques – 115; 115 nota 51; 116; 117; 118; 118 nota 55; 120; 121; 150; 159; 160; 162; 163; 204   

Cuturi, T. – 179; 179 nota 72; 180 

  

D 

   

Dalharad – 111 

Daniel – 61 

Daveau, Susanne – 148 

D’Encarnação, José – 148; 151 

D’Ors, Alvaro – 10; 42 nota 17; 43; 44; 59; 71; 72 

D’Ors, Eugenio – 12; 27 

De Laurentiis, Rodolfo – 167 nota 63; 182 nota 76 

De León, Enrique – 36 nota 13 

De Marini Avonzo, Franca – 85 

Demerato Coríntio – 73  

Demóstenes – 32; 47; 126; 127; 195; 195 nota 85 

Dempster, Thomas – 144; 145 

Dinis, D. (Rei) – 98; 111 

Dino – 177 

Diómedes – 43; 102 

Domingo, Rafael – 26 
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Donato – 65; 66 

Donegal (Condado de) – 144  

Dörr, M. – 144; 145 

Douneau, Hugues – 117; 117 nota 54  

Douro – 149 

Drácon – 44 nota 18; 48 

Du Ferrier, Arnaud – 159; 160; 161; 162 

Duarte, D. (irmão do Cardeal D. Henrique) – 118; 119 

Dupuy – 118 nota 55   

    

E 

  

Éfeso – 75; 75-76 nota 27 

Élio Peto – 77; 79; 79 nota 31 

Emílio Papiniano – vide Papiniano 

Emerita – vide Mérida 

Énio – 79; 79 nota 31  

Era, Antonio – 171; 172 

Erasmo de Roterdão – 65; 108; 110; 174 

Espanha – 100; 102; 118; 119 

Esparta – 74 

Espinosa Gomes da Silva, Nuno J. – 15; 16; 104 nota 5; 116-117 nota 52; 117; 117 nota 54; 167 nota 63; 

167-168 nota 65; 185-186 nota 79; 194   

Esteves, Elisa Nunes – 18 

Europa – 29 nota 9; 174 

Évora – 97; 109; 132; 133; 136; 141; 143; 151 nota 58; 184; 185 nota 79 

Ezequias – 187 

  

F 

  

Fantuzzi, Giovanni – 167; 168 

Farnésio Raunúncio (Príncipe de Parma) – 118; 119 

Fedeli, Paolo – 13 nota 3 

Federico Petrucci da Siena – 178 

Federicus Scotus – 155  

Feenstra, R. – 91 nota 47; 188 nota 81   

Felino Sandei – 175; 176; 181; 182; 182 nota 75; 182 nota 77; 185-186 nota 79; 207 

Fenícia – 54 

Fernando I, D. (Rei) – 119; 120; 121; 204 
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Fernandes, João (Mestre) – 174; 175; 176; 179 nota 71; 180 nota 73; 181; 182; 207  

Fernández, Juan – vide Fernandes, João (Mestre)  

Ferrara – 27; 168; 182; 207 

Ferrari – 170 nota 66 

Ferretti, Emilio – 159; 161; 162  

Figueiredo, Martinho de – 30 

Figueiredo Marcos, Rui Manuel de – 151 nota 58   

Filino (médico de Cos) – 181 

Filipe II (Rei de Espanha) – 118; 119 

Fiore, P. Gio. – 170 

Flávio Prisco – 81; 81 nota 37 

Flor de Oliveira, Maria de Lourdes – 134; 134 nota 56  

Florença – 178; 179; 179 nota 72; 180  

Florentino – 46  

Floriano (pai de Battista Samperi) – 167-168 nota 65  

Forni (editore) – 170 nota 66 

França – 101; 102; 116; 120; 121; 160 

Francesco Albergotti – 177 

Francesco degli Ubaldi – 178; 178 nota 69; 180 

Francesco Tigrini – 178; 180 

Francesco Zabarella – 177 

Frankfurt – 155   

Freire, D. Maria (Marquesa de Vila Real) – 29; 52; 52 nota 22; 53 

Fulda – 144; 145; 146 

Fulgêncio – 145  

  

G 

  

Gadamer, Hans-Georg – 14 

Gaio – 47; 48; 153; 154; 156; 157; 206 

Gaio Ateio – 81; 81 nota 37 

Gaio Cipião Nasica – 78; 78 nota 30 

Gaio Juvêncio – 80; 80 nota 35 

Gália – 104; 105 

García y García, Antonio – 18; 34; 36; 36 nota 13; 37; 38; 61; 188; 188 nota 82; 189 nota 83  

Garin, Eugenio – 17 

Gaspar de Arengheria – 168  

Gaspare de’ Rossi – 177 

Gelnero, Corrado – 170 
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Germânia – 144      

Giovanni Bollognetti – 171; 172; 207 

Giovanni d’ Andrea – 177 

Giovanni da Imola – 167-168 nota 65; 168 

Giovanni da Legnano – 177 

Giovanni di Anagni – 167-168 nota 65; 168  

Giovanni di Petruccio Montesperelli – 177  

Giovanni Pagliaresi – 178 

Giustiniani, Lorenzo – 169; 207 

Glauco – 43 

Gneu Pompeio – 80 nota 33 

Goethe, Johann Wolfgang – 14  

Góis, Damião de – 109; 176  

Gonçalves Cerejeira, M. – 70  

Gouveia, António de – 117; 150; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 206  

Goveano – vide Gouveia, António de 

Goveanus – vide António de Gouveia 

Graciano – 33; 34; 34 nota 12; 35; 36; 36 nota 13; 36 nota 14; 37; 38; 39; 40; 60; 61; 62; 68; 188; 189 

nota 84; 203   

Gravina, Gian Vincenzo – 167; 168 

Gravazio, Nicola Antonio – 166; 169; 170; 171; 172; 207   

Grécia – 59; 72  

Gregório IX (Papa) – 179; 188; 188 nota 82; 188-189 nota 82; 189 nota 84 

Gregório XI (Papa) – 178 nota 69   

Gregório XIII (Papa) – 38; 188-189 nota 82 

Gregório, São – 31; 145 

Grenoble – 159  

Guadiana – 103; 149; 150 

Guerreiro, José Manuel – 132 

Guido da Suzzara – 177 

Guimarães – 65 

Gutiérrez-Alviz, Faustino – 153 nota 59  

 

H 

  

Haimo – 145  

Heitor – 46 

Helena – 46 

Hellmann – 145  
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Hermodoro de Éfeso – 75; 75-76 nota 27   

Henrique, D. (Cardeal e Rei) – 100; 101; 102; 118; 119; 120; 204  

Henrique, D. (Infante) – 55 

Henrique (Duque da Pomerânia) – 120 

Henrique V (Rei de Inglaterra) – 120   

Herculano, Alexandre – 149 

Hesíodo – 33  

Hespérias – 33  

Hilarião, D. – 88 

Hilarius, D. – 87; 88 

Hispânia – 111; 150 

Homero – 33; 40; 41; 42 ; 43; 44; 44 nota 18; 45; 45 nota 20; 45 nota 21; 46; 47; 48; 89; 203 

Horácio – 34; 35  

Hotman, François – 117; 159; 160; 163; 164; 206  

 

I 

  

Iacopo Bottrigari – 177 

Iacopo d’ Arena – 177  

Iglesias, Juan – 15; 42 nota 16; 164; 198; 199  

Iglesias-Redondo, Juan – 24 nota 8; 46; 112; 128; 156; 193 

Igreja de São Vicente de Fora – 88  

Imola – 168; 169 

Índia – 54 

Inglaterra – 120 

Irlanda – 144  

Isabel, D. (irmã do Cardeal D. Henrique) – 118; 119   

Isidoro de Sevilha, Santo – 102; 103  

Isócrates – 33  

Israel – 60; 61 

Itália – 29 nota 9; 30; 101; 102; 108 

  

J 

  

Jabouille, Victor – 13 

Jaeger, Werner – 14 

Javoleno – vide Javoleno Prisco 

Javoleno Prisco – 41 nota 15; 84; 84 nota 46  

Jean Gerson – 175; 176 
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Jerónimo, São – 31; 32; 34; 35; 61; 145 

Joana (Rainha de Nápoles) – 120  

João I (Rei de Castela) – 119; 121 

João I, D. (Rei) – 119; 120; 121; 204 

João II, D. (Rei) – 27; 28; 29; 32 nota 10 

João III, D. (Rei) – 88; 133; 176; 192 

João XXII (Papa) – 188; 189; 189 nota 84 

João, São – 111 

John (companheiro de viagem para Roma de Mariano Escoto de Regensburg) – 144   

Jorge, D. (filho bastardo de D. João II) – 27 

Júlia (Lei) – 142   

Juliano – 84; 84 nota 46 

Justiniano – 40; 41; 42; 42 nota 16; 42 nota 17; 42-43 nota 17; 43; 44; 47; 48; 58; 60; 91; 91 nota 47; 93; 

94; 94 nota 49; 126; 129; 142; 143; 153; 153 nota 60; 154; 154 nota 61; 164 nota 62; 186; 196; 

197; 202; 203; 205; 206; 208 

Juvenal – 35 

 

K 

  

Kenney, James F. – 144; 145 

Kerver, J. – 185-186 nota 79  

Konigio – 170 

Krueger, Paulus – 46   

Kuttner, Stephan – 36; 37  

 

L 

  

Labardi, Andrea – 182 nota 76 

Labeão – 82; 83; 83 nota 40; 83 nota 41; 84; 84 nota 45 

Laboa Gallego, Juan María – 188-189 nota 82 

Lácio – 136; 137  

Lage Cotos, María Elisa – 34 nota 12; 188 nota 82    

Lamego – 64 

Lanigan, John – 144; 145 

Larrainzar, Carlos – 36 nota 14; 38; 40   

Lavajo, Joaquim Chorão – 110  

Lascaris, Constantino – 32 

Le Douaren, François – 117; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 206 

Leão – 12; 48 
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Leo – 145   

Linguadoca – 181; 207 

Liotta, F. – 167; 167 nota 65; 167-168 nota 65 

Lisboa – 27; 50; 54; 55; 64; 65; 67; 71; 85; 88; 136; 151 nota 58; 153 nota 60 

Lombardi, Luigi – 84; 167 nota 64 

Longino – 84; 84 nota 45 

Lopes, Óscar – 100  

Lotaríngia – 119  

Lovaina – 109  

Lucas, São – 50; 51 

Lucca – 36 nota 13; 182; 207  

Lúcio Crasso – 79 

Ludovico Pontano – 168  

Ludovico Romano – vide Ludovico Pontano 

Luís, D. (Infante) – 182 

Lusitânia – 102; 103; 109; 148 nota 57; 149; 152  

Luso Soares, Fernando – 11 nota 2; 14; 14 nota 4 

Luso Soares (filho), Fernando – vide Luso Soares, Fernando José Gautier 

Luso Soares, Fernando José Gautier – 12; 20; 24; 34; 144; 145; 149; 155 

Luso Soares, Miguel – 20; 24; 34; 97; 104 nota 50; 107; 140; 144; 145; 149; 155; 167; 167 nota 63; 184; 

186 nota 80; 188 nota 81; 188 nota 82 

Luso Soares, Teresa – 20; 24; 24 nota 8; 34; 41 nota 15; 42; 58 nota 23; 60; 73; 75 nota 26; 90; 93; 93 

nota 48; 116; 117; 144; 145; 149; 155; 184; 186 nota 80; 188 nota 81; 195 nota 85; 197; 200 

Lysitânia – vide Lusitânia 

 

M 

  

Macro – 112; 113; 140; 143; 204; 206 

Madrid – 107 

Maelbrigte – vide Mariano Escoto (Monge de Fulda) 

Mafamede (Mestre) – 111; 112  

Maffei, Domenico – 117; 117 nota 53; 167 nota 63; 177; 177 nota 68; 179; 179 nota 71; 181; 182; 182 

nota 76 

Maffei, Paola – 167 nota 63; 182 nota 76 

Mainz – 144; 145; 156   

Manílio – 79; 79 nota 32  

Manuel I, D. (Rei) – 27; 50; 51; 52 nota 22; 54 

Manuppella, Giacinto – 170-171 nota 66 

Maquiavel – 72 
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Macc Robartaig – vide Mariano Escoto de Regensburg 

Marcello Biringuccio – 171; 172; 207 

Marciano – 44; 45; 45 nota 19; 90; 92; 110; 111; 112; 113; 127; 140; 141; 142; 195; 195 nota 85; 204 

Marco Catão – 79; 79 nota 31 

Marco Túlio – vide Cícero 

Margalho, Pedro – 109 

Margarida (Rainha da Suécia) – 120  

Maria, D. (filha de D. Duarte irmão do cardeal D. Henrique) – 118; 119 

Mariano Escoto (autor da obra De Romanis Pontificibus) – 155  

Mariano Escoto (Monge de Fulda) – 143; 144; 145; 146; 154; 155; 156; 206 

Mariano Escoto de Regensburg – 144; 145; 155; 156 

Marianus Scotus – vide Mariano Escoto (autor da obra De Romanis Pontificibus)  

Marianus Scotus – vide Mariano Escoto (Monge de Fulda) 

Marianus Scotus – vide Mariano Escoto de Regensburg  

Marineo, Lucio – 27; 99 

Marmelar – 111 

Marques, Avelino Felgueiras – 34  

Marrocos – 111 

Martino da Fano – 177 

Massio, Girolamo – 170  

Massúrio Sabino – vide Sabino  

Matos, Luís de – 27; 109 

Mattone, Antonello – 167 nota 63; 182; 182 nota 76  

Medeiros, Walter – 174 

Medelim – 97  

Medina – 99 

Mediterrâneo – 100; 101  

Mello Freire, Pascoal José de – 64  

Mendes, João Pedro – 15; 16; 18  

Mendes de Almeida, Justino – 54; 64  

Mendes de Castro, J. – 25; 70; 109   

Meneses, D. Fernando (Marquês de Vila Real) – 28; 29; 30; 33; 35; 43; 47; 48; 50; 51; 52; 58; 61; 69; 

202  

Meneses, D. Pedro de (Conde de Alcoutim) – 27; 28; 29; 30; 32 nota 10; 50; 51; 52; 52 nota 22; 53; 54; 

55; 56; 57; 58; 60; 61; 62; 68; 69; 202; 203 

Menezes Cordeiro, António Manuel da Rocha e – 34 nota 12; 188 nota 82 

Merêa, Paulo – 149; 150 

Mérida – 102; 103; 152 

Mesnard, Pierre – 116  

 246



Messina – 167 nota 65 

Mestre de Avis – vide João I, D. (Rei)  

Milão – 100; 101    

Mileto – 47 

Minieri Riccio, Camillo – 170; 170 nota 66; 207 

Modestino – 46   

Móel Brigte – vide Mariano Escoto (Monge de Fulda)  

Moisés – 61 

Mondego – 90  

Monge de Fulda – vide Mariano Escoto (Monge de Fulda) 

Mons Iouis – 103; 105; 204 

Morais, Inácio de – 64; 65; 66; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 199; 200; 208 

Morais da Silva, Heitor – 188-189 nota 82 

Moreira, Fernando Alberto Torres – 14 

Moreira, Hilário – 64; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 95; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 195; 204; 205 

Moreira Alves, Helena Maria – 124 

Moreira de Sá, A. – 50; 52  

Moser, Isabel Pestana – 18; 134 

Mosteiro da Costa – 65 

Mosteiro de Michelsberg – 144  

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra – 88 

Mosteiro de St. Martin – 144 

Muirchertach Mac Robartaig (ou Raffertys) – vide Mariano Escoto de Regensburg 

Muredach Tróg – vide Mariano Escoto de Regensburg      

 

N 

  

Nápoles – 120; 171; 172; 207 

Nardi, Paolo – 182 nota 76 

Nascimento, Aires Augusto – 11; 26; 27; 148 

Navarro (Doutor) – vide Azpilcueta, Martín de 

Nebrija, Elio Antonio de – 110  

Nerácio Prisco – 84; 84 nota 46 

Nerva (filho) – 84; 84 nota 45  

Nerva (pai) – 83; 83 nota 41; 84; 84 nota 45 

Nevizzano, Giovanni – 185; 185 nota 79; 187; 188; 208 

Nicolau V (Papa) – 181  

Nicolò de’ Tedeschi – 175; 176; 180; 181; 181 nota 74; 182; 207 

Noronha, D. António de (Conde de Linhares) – 29  
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Noronha, D. João de – 32 nota 10  

Noronha, D. Leonor de – 27; 28; 29  

 

O 

  

Obermünster (Abade de) – 145 

Ofílio – 81; 82; 82 nota 38; 82 nota 39; 83 nota 40 

Ofir – 102 

Olivari, Tiziana – 167 nota 63; 182; 182 nota 76 

Oliveira, Flório José de – 151; 151 nota 58  

Oliveira e Silva, Augusta Fernanda – 28; 32 nota 10; 52 nota 22  

Orígenes – 145  

Oroz Reta, José – 103  

Ortega y Gasset, José – 13 

Otão – 36 nota 13 

 

P 

  

Pacca – vide Beja 

Pacúvio Labeão Antístio – 81; 81 nota 37 

Pádua – 168; 169; 171; 178 

Palermo – 27  

Panciroli, Guido – 146; 169; 206 

Pansa – 79   

Paolo di Castro – 168  

Papiniano – 92; 104; 105; 127; 204 

Paris – 64; 109; 118 nota 55; 161; 185-186 nota 79; 206 

Parma – 118; 119 

Parnaso – 33; 160 

Pasquier, Étienne – 161; 162; 163; 164; 206  

Paulo – 45; 92; 136; 137; 152; 153 

Paulo III (Papa) – 101  

Paulo, São – 32; 145; 155  

Paulo Virgínio – 79; 80 nota 33 

Pavia – 168; 178 

Pedro (Diácono) – 145  

Pedro, D. (Conde de Barcelos) – 98; 111  

Pedro, D. (Condestável) – 167-168 nota 65 

Pedro I, D. (Rei) – 121; 204   
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Pedro Lombardo – 39  

Pégaso – 84; 84 nota 46 

Pelágio – 145  

Penélope – 46 

Península Ibérica – 132; 149  

Penha Longa (Colégio de) – 65 

Pereira do Couto, Aires – 25; 65; 66; 67; 177 nota 68; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 199; 200; 208  

Pereira Tavares, José – 132; 134; 135; 136; 137; 138; 151 nota 58; 205 

Peres, Gil – 111; 112  

Pérsia – 54 

Pérsio – 35 

Perúsia – 178; 179; 180 

Petrucci, Ludovico – 161; 162 

Philinus – vide Felino Sandei 

Piano Mortari, Vincenzo – 117; 154 nota 62; 167 nota 63; 178; 179; 179 nota 70; 180; 182 nota 76 

Pico della Mirandola, Giovanni – 109   

Piemonte – 185-186 nota 79 

Pietro d’ Ancarano – 177  

Pietro degli Ubaldi – 176; 177; 178; 178 nota 69; 180; 180 nota 73; 186; 207; 208 

Pina Martins, José V. de – 29; 109; 110  

Pinheiro, António – 109 

Pinto de Carvalho, A. – 174; 176; 176 nota 67; 179 nota 71; 180; 180 nota 73; 181; 182; 207 

Pinto de Castro, Aníbal – 133; 134 

Pinto de Meneses, Miguel – 50; 52; 60; 61; 66; 67; 69; 72; 77  

Pireo – 45 

Pirro – 78; 78 nota 29 

Pisa – 178; 180; 182; 207 

Platão – 28; 33; 48; 57; 58 nota 24; 69 

Platina, Bartolomeu – 32  

Plínio-o-Velho – 30; 136 

Plutarco – 58 nota 24; 89 

Poliziano, Angelo – 30; 109 

Pomerânia – 120  

Pompónio – 24 nota 8; 41 nota 15; 72; 73; 73 nota 25; 75; 75 nota 26; 75 nota 27; 76; 77; 77 nota 28; 78 

nota 29; 78 nota 30; 79 nota 31; 79 nota 32; 80 nota 33; 80 nota 34; 80 nota 35; 81 nota 36; 81 

nota 37; 82 nota 38; 83 nota 40; 83 nota 41; 83 nota 42; 83 nota 43; 84; 84 nota 44; 84 nota 45; 

84 nota 46; 85; 195; 203 

Pórcia (família) – 79; 79 nota 31 

Pórcios – vide Pórcia (família)  
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Portel, Pedro Anes de – 111; 112   

Portugal – 12; 20; 23; 27; 29 nota 9; 30; 52; 99; 108; 109; 111; 117; 118; 118 nota 55; 119; 120; 121; 

132; 140; 148 nota 57; 149; 150; 151; 167-168 nota 65; 191; 202; 204   

Prisco Javoleno – vide Javoleno Prisco 

Prisco Nerácio – vide Nerácio Prisco 

Proculeianos – 84; 84 nota 45 

Próculo – 45; 84; 84 nota 46 

Pseudo-Ambrósio – 145  

Publício Gélio – 81; 81 nota 37 

Públio Atílio – 79; 79 nota 31  

Públio Élio – 79; 79 nota 31 

Públio Múcio – vide Públio Múcio Cévola 

Públio Múcio (neto de Quinto Múcio Cévola) – 81; 82 nota 38;  

Públio Múcio Cévola – 79; 79 nota 32; 79-80; 80; 80 nota 33; 80 nota 34 

Públio Papírio – vide Sexto Papírio 

Públio Rutílio Rufo – vide Rutílio Rufo  

  

Q 

  

Quaglioni, Diego – 167 nota 63; 182 nota 76 

Quevedo, Bartolomeu de – 98; 99; 107; 108; 110; 111; 113; 140; 142; 143; 146; 152; 155; 156; 204; 206  

Quinto Cúrcio – 89 

Quinto Élio Tuberão (discípulo do estóico Pansa) – 79 

Quinto Élio Tuberão (acusador de Quinto Ligário) – 82; 82 nota 39 

Quinto Ligário – 82; 82 nota 39 

Quinto Múcio – vide Quinto Múcio Cévola 

Quinto Múcio (embaixador a Cartago) – 78; 78 nota 30  

Quinto Múcio Cévola – 80; 80 nota 34; 81; 81 nota 36; 82 nota 38 

Quinto Tuberão – vide Quinto Élio Tuberão (discípulo do estóico Pansa) 

  

R 

  

Ramée, Pierre de la – 161  

Ramo, Pedro – vide Ramée, Pierre de la  

Ramos, Maria Camila Duarte Lumiar – 124 

Rasis – 111 

Ratisbona – vide Regensburg  

Rebelo Gonçalves, Francisco – 16; 134; 134 nota 56 

Regensburg – 144; 145  
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Resende, André de – 64; 97; 98; 99; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 

138; 140; 141; 142; 143; 146; 148; 148 nota 57; 149; 150; 151; 151 nota 58; 152; 153; 153 nota 

60; 154; 155; 156; 157; 176; 177; 204; 205; 206   

Resende, Garcia de – 30 

Reulos, Michel – 91 nota 47; 104 nota 50; 137; 176 nota 67; 181 nota 74; 182 nota 75; 182 nota 77; 188 

nota 81   

Roboão – 187 

Rocha Pereira, Maria Helena da – 54; 58; 174  

Roma – 59; 71, 72; 73; 74; 75; 78; 78 nota 29; 79; 82; 83 nota 40; 100; 101; 170; 171; 178 nota 69; 180; 

195; 203 

Rómulo – 71; 72; 73; 73 nota 25; 203 

Rosado Fernandes, Raul Miguel – 107; 141; 148; 148 nota 57; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 157; 

206 

Rossi, G. – 91 nota 47; 188 nota 81  

Roterdão – 108; 174 

Rutílo Rufo – 79; 80 nota 33 

 

S 

  

Sá da Costa (colecção de clássicos) – 132; 134; 138; 151 nota 58; 205 

Sabattani, Aurelius – 168; 182 nota 76 

Sabino – 83; 83 nota 41; 83-84 nota 43 

Sabóia – 185-186 nota 79 

Salamanca – 64; 109 

Sálica (Lei) – 119  

Salomão – 102; 187 

Sálvio Juliano – vide Juliano  

Sandeo – vide Felino Sandei 

Santarém – 50 

Santos Justo, A. – 41 nota 15  

Saraiva, António José – 100  

Saraiva Barreto, Manuel – 166; 167 

Sardanapalo – 33 

Sardinha, Carlos – 188-189 nota 82  

Savigny, F. C. von – 178; 179 

Schmid, Alois – 145   

Schulte, John. Friedrich von – 167; 169; 180 

Schulz, Fritz – 46; 157 

Sciacca – 27 
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Sedulius Scottus – 145 

Sella, Pietro – 186 nota 80  

Semprónio – 78; 78 nota 30 

Séneca – 89 

Serra, José Pedro – 25  

Serrão, Lopo – 184; 185; 185 nota 79; 189; 208  

Sertório – 136 

Servant of Brigid – vide Mariano Escoto (Monge de Fulda) 

Sérvio – vide Sérvio Sulpício 

Sérvio Sulpício – 80; 80 nota 35; 81 nota 36 

Sexto Élio – vide Élio Peto 

Sexto Papírio (discípulo de Quinto Múcio Cévola) – 80; 80 nota 35   

Sexto Papírio – 73; 78; 78 nota 29 

Sexto Pompeio – 79; 80 nota 33 

Sibila – 29 

Sicignano – 170 nota 66 

Sicília – 27; 32 

Sicinus – vide Sicignano 

Siena – 181 

Silva, Francesco de – 185-186 nota 79 

Silva, D. Miguel da – 136   

Sintra – 65 

Soares Pereira, Virgínia – 16; 98; 99; 107; 108; 110; 111; 133; 140; 141; 142; 143; 146; 155; 205; 206  

Sólon – 44 nota 18; 48 

Sousa Medeiros, Walter de – 141  

Sousa Rebelo, Luís – 108; 110 

Suécia – 120  

  

T 

  

Talábriga – 98 
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