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João Duns Escoto e a Filosofia
 ‑ Introdução  ‑

por
José Meirinhos / Manuel Lázaro Pulido

(Gabinete de Filosofia Medieval  ‑ Instituto de Filosofia da Universidade do Porto)

Para as efemérides da Filosofia Medieval um dos acontecimentos in‑
telectuais mais marcantes em 2008 foi, sem dúvida, a passagem do VII 
centenário da morte do pensador João Duns Escoto. Um pouco por todo o 
mundo a comunidade académica organizou iniciativas em torno do mes‑
tre franciscano, realizando encontros de estudos e seminários, abrindo 
projectos de investigação, publicando livros e números especiais de re‑
vistas científicas. O Gabinete de Filosofia Medieval do Instituto de Fi‑
losofia da Universidade do Porto associou ‑se a estas celebrações com o 
colóquio internacional João Duns Escoto (c. 1265 ‑1308) e as origens da 
Filosofia Moderna, co ‑organizado com a Pontifícia Universidade Católi‑
ca do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (PUCRS) e a Família Francisca‑
na Portuguesa. O encontro decorreu na Faculdade de Letras da Universi‑
dade do Porto de 12 a 14 de Novembro e envolveu diversas actividades 
sobre Duns Escoto: para além do próprio colóquio internacional, um la‑
boratório de iniciação à investigação1, uma exposição bibliográfica2, o 
lançamento e apresentação de obras3. Nestas iniciativas participaram es‑

1 Laboratório de investigação: Introdução à investigação sobre João Duns Escoto: 
obras e pensamento (FLUP, 12 de Novembro 2008), coord. de José Meirinhos, com a 
participação de Roberto Hofmeister Pich e Cruz González Ayesta.

2 Exposição Bibliográfica: João Duns Escoto (c. 1265 ‑1308) e os escotistas. Obras 
e estudos, Biblioteca da FLUP, 12 a 29 de Novembro de 2008, catálogo publicado em 
J.F. Meirinhos (coord.), João Duns Escoto (c. 1265 ‑1308). Subsídios bibliográficos, 
GFM, Porto 2008, pp. 31 ‑51.

3 Apresentação, no final do primeiro dia de colóquio, de obras recentes publicadas 
por alguns dos participantes no colóquio, ou editadas pelas entidades co ‑organizadoras: 
João Duns Scotus, Textos sobre poder, conhecimento e contingência, ed. e trad. Rober‑
to Hofmeister Pich, EDIPUCRS, Porto Alegre 2008 (apresentada por César Ribas Ce‑
zar); Juan Duns Escoto, Naturaleza y voluntad. Quaestiones super libros Metaphysico‑
rum Aristotelis, IX, q. 15, Trad., introd. y not. de Cruz González AyestA, Universidad 
de Navarra, Pamplona, 2007 (apresentada por Manuel Lázaro Pulido); Dominique De‑
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pecialistas de cinco países (Brasil, Espanha, França, Itália, Portugal) que 
discutiram o pensamento do mestre franciscano no contexto de uma Ida‑
de Média em ebulição e no horizonte das fundações da modernidade fi‑
losófica. Foram três dias de significativa participação e de um estimulan‑
te e sempre renovado exercício de saber e de fazer filosofia em conjunto. 
Devido ao seu estado de saúde não pôde participar no colóquio o Profes‑
sor Manuel da Costa Freitas OFM, o mais eminente dos escotistas portu‑
gueses da actualidade, entretanto falecido e ao qual a revista Itinerarium 
prepara um volume de homenagem dos confrades, colegas, amigos e dis‑
cípulos. Aqui lhe rendemos também o nosso modesto tributo.

A morte prematura do mestre franciscano de origem escocesa João 
Duns Escoto no ano de 1308 na localidade de Colónia (segundo a tradi‑
ção no dia 8 de Setembro), embora tenha posto um fim abrupto e inespe‑
rado a uma das mais extraordinárias construções especulativas da histó‑
ria do pensamento, não lhe limitou a importância e influência. Partindo 
de uma reflexão ancorada na Teologia, que procurou fundamentar com 
precisão formal, e com um pensamento marcadamente crítico e origi‑
nal, Duns Escoto introduziu nas discussões filosóficas inúmeras inova‑
ções conceptuais, argumentativas e doutrinais sobre o ser, a univocida‑
de, os universais, o conhecimento intuitivo e a experiência, as ciências e 
a sua organização, a natureza da possibilidade, o infinito, a vontade, a li‑
berdade e a providência, a felicidade, o poder e a pobreza, para apenas 
enumerar algumas. No plano da Teologia, onde verdadeiramente se in‑
serem todas aquelas especulações, não é menor o pecúlio da sua acribia 
inovadora. A radical profundidade de pensamento, inovador a muitos tí‑
tulos, granjeou ‑lhe o título de doutor subtil, tornou ‑o mentor de uma es‑
cola e de um modo de pensar que se propagou pelo menos até ao sécu‑
lo XVIII e tem justificado, nas últimas décadas, associá ‑lo a um segundo 
nascimento da Metafísica.

mAnGe, Jean Duns Scot, la théorie du savoir, Librairie philosophique J. Vrin, Paris 2007 
(apresentada por José Meirinhos); José António merino, João Duns Escoto. Introdução 
ao seu pensamento filosófico ‑teológico, trad. José David Antunes, Editorial Francisca‑
na, Braga 2008 (apresentada por Gonçalo Figueiredo); L.A. De Boni et al. (org.), João 
Duns Scotus (1308 ‑2008). Homenagem dos scotistas lusófonos, Ed. EST, Porto Alegre 
2008 (apresentada por José da Silva Rosa); João Duns Scotus (1308 ‑2008), org. L.A. 
De Boni e R.H. Pich, in Veritas, vol. 53, 3, 2008 (apresentada por Maria Leonor Xavier); 
Roberto Hofmeister Pich, (ed.), New Essays on Metaphysics as “scientia transcen‑
dens”, FIDEM, Louvain ‑la ‑Neuve 2007 (apresentada por Mário Santiago de Carvalho).
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O trabalho desenvolvido no colóquio, pela sua qualidade, não podia 
ficar apenas à guarda da memória de quem ali acorreu. Esta publicação 
pretende prolongar a oportunidade de partilha, alargando à comunida‑
de filosófica alguns dos resultados deste trabalho intelectual. Perdendo a 
presencialidade, um colóquio nunca é plenamente retratado no livro que 
o encerra. Por outro lado, temos aqui algo mais que simples Actas, pois 
este conjunto de ensaios tem uma articulação própria que aprofunda e re‑
elabora o trabalho então efectuado.

A um certo olhar contemporâneo menos atento à natureza do pensa‑
mento medieval, onde a Teologia não é separável das filosofias em que 
se sustenta, poderia parecer paradoxal que o colóquio explicitamente in‑
dividue e aprofunde alguns dos contributos do teólogo Duns Escoto para 
o pensamento filosófico. Devemos ter bem presente que Escoto é um ba‑
charel e mestre de Teologia, quase um teólogo por profissão, âmbito a 
partir do qual faz Filosofia. É em primeiro lugar nas questões teológicas 
que o seu pensamento se mobiliza num tenaz exercício de compreensão 
de uma fé vivida e pensada sem concessões, o que o levou a abrir novas 
vias e a recuperar com grandeza temas vincados por Agostinho e Ansel‑
mo, por exemplo. Nele Filosofia e Teologia são dois pólos indissociáveis 
e de mútua implicação. Profundamente empenhado nos problemas teóri‑
cos mais controvertidos do seu tempo, o doutor subtil oferece ‑se à con‑
temporaneidade como um desafio poderoso e como um modo particular 
de fazer Filosofia. Como se verá nos estudos aqui publicados, é a Teolo‑
gia e os seus conteúdos que principalmente estão em discussão, usando 
as ferramentas que havia apurado nas questões sobre obras de Aristóte‑
les, compostas no início da carreira universitária. Embora aqui não sejam 
tratados enquanto temas centrais, os contributos de João Duns Escoto e 
da sua via para a Teologia são de primeira importância. Incluem ‑se aí dis‑
cussões, por vezes também reformuladas, sobre a possibilidade de uma 
ciência teológica, a Teologia como ciência prática, a verdade da Escritu‑
ra e da revelação, a natureza de Deus e a prova da sua existência, a infi‑
nitude e simplicidade de Deus, o poder de Deus, a Trindade e o conceito 
de pessoa, a Cristologia e a encarnação, a Mariologia e a imaculada con‑
cepção, a crença nos milagres, entre muitas outras aprofundadas nas dis‑
tinções que escolhe para discussão nos seus cursos sobre as Sentenças de 
Pedro Lombardo, ademais transmitidos em três formas textuais distintas 
(Lectura, Ordinatio, Reportatio).
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No Colóquio alguns temas e áreas mereceram um maior destaque, por 
isso esta publicação não segue a ordem do programa, mas reorganiza os 
textos em torno de quatro núcleos temáticos: a natureza da inovação em 
Filosofia e a questão do conhecimento e da ciência, o estatuto da Metafí‑
sica e seus temas centrais, a vontade e a liberdade, as fontes e influência.

Falando ‑se da obra própria de Duns Escoto e da tradição a que deu 
origem, confrontamo ‑nos com a questão metodológica da existência de 
um modo de fazer filosofia «in via Scoti». Nesta perspectiva, o Profes‑
sor Mário Santiago de Carvalho, da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, apresenta ‑nos o estudo «Aliqua est effectibilis, ergo aliqua 
effectiva. Originalidade e novidade em Filosofia», onde examina sobre‑
tudo o par metafísico da causalidade eficiente (no Tractatus e no Ordina‑
tio) para dele retirar conclusões quer na ordem da História da Filosofia, 
quer na da Filosofia e do seu trabalho. Assim, sendo embora uma inter‑
pretação que toma por base o pensamento de Escoto, mormente o seu en‑
quadramento histórico ‑filosófico e a hermenêutica de textos mais selec‑
tos a propósito da metafísica da causalidade, pretende ser uma reflexão 
também «in via Scoti».

Se há um adjectivo que acompanha com frequência João Duns Esco‑
to é «original», como se mostra no estudo de Dominique Demange, da 
École Pratique des Hautes Études (Paris), com o título «Structure et uni‑
té de la science selon Duns Scot» («Estrutura e unidade da ciência segun‑
do Duns Escoto»), o doutor Subtil desenvolveu uma teoria da unidade e 
da estrutura da ciência original e de grande inovação filosófica. Propõe‑
‑se aqui nada menos que outro modo de entender o contributo de Escoto 
para as grandes questões da epistemologia, da possibilidade da Teologia 
ou, também, da estrutura da Metafísica. Para Demange os argumentos 
de Duns Escoto (Quaestiones metaphysicae Lib. VI) propõem uma con‑
figuração completamente diferente e em ruptura com a teoria anterior 
standard − denominada pelo autor «teoria da unidade formal» (Tomás de 
Aquino, Henrique de Gand) − que sustenta que a ciência tem um único 
habitus que produz a forma cognitiva única (ratio cognoscendi) e afirma 
que a unidade da ciência é aquela que tem um objecto que «envolve vir‑
tualmente» todo o seu possível conhecimento. O autor designa esta mu‑
dança teórica de «viragem copernicana», uma vez que há uma saída do 
interior (habitus) para o exterior: a unidade do objecto. Daqui se extra‑
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em algumas consequências relativamente à arquitectura da filosofia es‑
cotista, uma delas, de acordo com o autor, é que não encontramos uma 
scientia transcendens, e ainda menos trascendentalis, mas o que pode‑
mos perceber é uma teoria da ciência que se fundamenta numa lógica do 
pensamento objectivo, mais que em fundamentos conceptuais metafísi‑
cos. A proposta do autor é seguramente um desafio no âmbito dos estu‑
dos escotianos contemporâneos.

O profícuo trabalho «Cognitio intuitiva e modalidades epistémicas», 
de Roberto Hofmeister Pich, Professor da Pontifícia Universidade Ca‑
tólica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, que encerrou o colóquio, 
aponta ‑nos a riqueza do pensamento epistemológico do Subtil. No âm‑
bito da epistemologia ou, mais exactamente, da teoria escotista da cog‑
nição, destaca ‑se a distinção entre «cognição abstractiva» (cognitio abs‑
tractiva) e «cognição intuitiva» (cognitio intuitiva). Não menos destacada 
é a dificuldade em interpretá ‑la com precisão e, não obstante isso, a enor‑
me recepção que experimentou no século XIV – tanto em círculos esco‑
tistas quanto em Ockham e no ockhamismo. Boa parte dos problemas 
interpretativos deve ‑se ao contexto de surgimento e formulação dos res‑
pectivos textos: contextos especulativos sobre theologumena como o co‑
nhecimento intelectual dos entes angélicos, da alma de Cristo ou caracte‑
rizado pela visão beatífica. Por outro lado, e esse é o problema filosófico 
mais interessante, o par conceptual aparece como divisor de modos de 
conhecimento – em especial, do conhecimento directo versus o indirec‑
to, do conhecimento mediado versus o imediato, do conhecimento com a 
mediação de uma species versus ou sem a mediação de uma species, etc. 
Na intenção de oferecer uma interpretação relevante da cognitio intuiti‑
va para o «nosso conhecimento» pro statu isto e, pois, para uma teoria 
do conhecimento perceptual, pretende explicar o sentido básico da con‑
cepção escotista da cognitio intuitiva como modo de conhecimento. Por 
isso, o autor analisa não só passagens centrais de Escoto, bem como es‑
tudos recentes sobre o mesmo. Caberá, portanto, enfatizar o que significa 
conhecer um objecto ut praesens e ut existens: estes dois últimos termos 
devem ser entendidos como modalidades epistémicas, favorecendo uma 
concepção de realismo directo e de percepção directa.

Um conjunto de comunicações agrupa ‑se em torno de aspectos parti‑
culares da metafísica de Escoto: o infinito, o indivíduo, o ser unívoco.
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Maria Manuela Brito Martins, da Universidade Católica Portuguesa – 
Porto, numa contribuição posterior ao colóquio, discute os meandros do 
ente no doutor Subtil e a sua primeira distinção: finito e infinito. «A com‑
posição do ens finitum e infinitum e os predicáveis em Duns Escoto: In‑
finitum non repugnat enti» é um ensaio onde se procura explicar que o 
«ens finitum, porque transcende todas as categorias, contém em si os di‑
ferentes transcendentes disjuntivos que o determinam enquanto ens fini‑
tivum: finito e infinito, substância e acidente, género e espécie, mas, tam‑
bém o ens infinitum é dito transcendente, não porque algo lhe advenha, 
que o determine ad se, mas porque nada tem que não seja por si (a se). 
Por isso mesmo é que Duns Escoto afirma que o “infinitum non repug‑
nat enti”».

O Professor Costa Macedo, da Universidade do Porto, apresenta um 
estudo sobre outro conceito fundamental no pensamento escotista: a in‑
dividualidade. O seu contributo, «Individualidade e individuação em 
Duns Escoto: perspectivas e interrogações», supõe uma abordagem do 
princípio de individuação que aproxima o pensamento de Duns Esco‑
to da modernidade, sem fazer uma ruptura com as exigências filosóficas 
de fundamentar extraconceptualmente e trans ‑subjectivamente a própria 
universalidade dos conceitos. O autor expõe a partir de Escoto que, com‑
parada com a diferença específica, mas sem por isso ser uma nova dife‑
rença do mesmo tipo, a individualidade/insubstituibilidade de cada ser 
não pode explicar ‑se por qualquer elemento de inferioridade como v.g. 
a matéria ou qualquer acidente. E a própria integração do indivíduo do 
lado da essência e não da existência é, dentro desse sistema, uma via de 
valorização. Que tipo de reflexão, questiona ‑se o professor Costa Mace‑
do, nos sugere esta forma de pensar de Duns Escoto sem sairmos da pró‑
pria via Scoti?

Para além da genialidade especulativa e argumentativa, a reconheci‑
da originalidade do doutor Subtil deve ‑se pelo menos à conjugação com 
outros dois motivos, um nasce do contexto histórico e doutrinal, o outro 
origina ‑se na própria forma vitae franciscana. Neste sentido, o estudo «El 
ser unívoco, profundidad ontológica de la analogía estética. La metafí‑
sica franciscana», de Manuel Lázaro Pulido, da Universidade do Porto, 
sublinha a continuidade metafísica de base entre Boaventura e Duns Es‑
coto. A proposta do autor, tendo presente a univocidade e a analogia en‑
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tis, nasce de uma consideração histórica e construtiva onde se pode veri‑
ficar que a metafísica estética e simbólica de Boaventura é aprofundada 
numa metafísica do ente pós ‑aristotélica. Trata ‑se de duas opções feitas 
em tempos diferentes, construídas sobre uma mesma base, que é a con‑
templação franciscana: o doutor Seráfico a partir da escolha especulativa 
e contemplativa da sabedoria, o doutor Subtil a partir da necessidade de 
especular a partir da ciência.

A vontade e a liberdade, complexo conceptual dos mais inovadores e 
em contracorrente do pensamento de Duns Escoto, constituem o pólo de 
interesse de um número significativo de comunicações.

Na abertura do colóquio o Professor Alessandro Ghisalberthi, da Uni‑
versità Cattolica «Sacro Cuore» de Milão, tratou o centralíssimo conceito 
de liberdade em Duns Escoto. No estudo intitulado «Il rinnovamento del 
concetto di libertà in Duns Scoto», com uma clareza que acentua a pro‑
fundidade da exposição, sublinha ‑se o novo paradigma que os mestres da 
Escola franciscana, e de uma forma particular Duns Escoto, criaram so‑
bre o modo como há ‑de ser entendida a liberdade, quer se refira à liber‑
dade original da vontade de Deus, quer se reporte à autodeterminação da 
vontade humana. Na origem desta adopção conceptual jaz a crítica ao 
necessitarismo que reside na teologia racional de Aristóteles. A liberda‑
de divina é entendida como absoluta autodeterminação da sua vontade e 
a criação entende ‑se como a expressão da gratuitidade original do querer 
de Deus, quer dizer, do seu amor. 

Ainda no âmbito da temática sobre a liberdade, Cruz González‑
‑Ayesta em «A Paradox in Scotus’ Account on Freedom of the Will» 
propõe uma análise especial a partir da tensão conceptual entre liber‑
dade e necessidade. A Professora da Universidade de Navarra afirma 
no seu estudo, a partir da distinção entre vontade ad extra e ad intra, 
que se origina uma afirmação paradoxal, onde a primeira (no contex‑
to do ser criado) examina os objectos finitos, enquanto a segunda (no 
contexto da liberdade divina) se direcciona para os objectos infinitos.

O conhecimento que Escoto tinha das fontes filosóficas então corren‑
tes no meio académico da sua época era muito amplo. Os argumentos a 
favor ou contra determinada posição provocavam aproximações ou afas‑
tamentos face às doutrinas precedentes, como mostra o estudioso francis‑
cano Gonçalo Figueiredo, Universidade de Coimbra / Família Francisca‑
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na Portuguesa, em «Liberdade e necessidade em Escoto: uma leitura da 
quaestio quodlibetal XVI», onde mostra ao leitor contemporâneo a ori‑
ginalidade e o novo sentido que Escoto dá ao conceito de liberdade, en‑
tendida como autodomínio e autodeterminação da vontade. Para chegar a 
esta conclusão, afasta ‑se do determinismo e necessitarismo grego e apre‑
senta a liberdade para além de um mero indeterminismo, pela autodeter‑
minação livre e racional da vontade em direcção ao bem.

O Professor José Maria da Silva Rosa, da Universidade da Beira Inte‑
rior – Covilhã, em «Da metafísica da contingência à existentia como Li‑
berdade em J. D. Escoto», discute o lugar fundamental que a liberdade da 
vontade, divina e humana, tem na instauração do novo: seja na novidade 
radical que constitui a criação divina ex nihilo, seja a novidade inscrita no 
mundo pela liberdade humana. Para o autor, a condição de possibilidade 
da liberdade da vontade qua talis, para atalhar caminho a todos os tipos 
de necessitarismo, é a contingência radical de todos os começos. Donde 
a importância de meditar, quer a montante sobre a metafísica da contin‑
gência das criaturas queridas por Deus a partir de um horizonte de infini‑
tas possibilidade de ser, quer a jusante sobre a visée d’infini que perpas‑
sa a liberdade humana e a constitui como existência indeterminada (por 
excesso). Conclui que é na realidade concreta da Pessoa que tal existen‑
tia tem o seu ápice.

O pensamento de Duns Escoto, leitor minucioso e argumentador cria‑
tivo, faz ‑se também em diálogo com o passado e renova ‑se através das 
diversas formas de influência e de assimilação nos tempos sucessivos. O 
último grupo de textos ocupa ‑se justamente de problemas que nascem 
destas relações de natureza histórico ‑filosófica.

Em «A subtil influência de Anselmo na filosofia do Doutor Subtil», 
a Professora Maria Leonor Xavier, da Universidade de Lisboa, discute a 
influência de Anselmo de Cantuária em Duns Escoto, mostrando como 
há conteúdos daquele ainda subsumíveis nesta herança, que mereceram 
de Duns Escoto uma singular apropriação, atingindo mais do que super‑
ficialmente o seu pensamento filosófico ‑teológico. São esses conteúdos 
que assinalam uma subtil influência de Anselmo na filosofia do Doutor 
Subtil. Por tal subtil influência a autora entende não propriamente que 
haja uma dívida escondida que de algum modo toldasse o brilho especu‑
lativo do pensamento escotista, mas sim a partilha do que, em Anselmo, é 
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vislumbre antecipador e, em Escoto, obtém cabal desenvolvimento. São 
tais laços de partilha que unem grandes filósofos numa mesma família de 
pensamento. Ora, entre os conteúdos que, neste espírito, se podem consi‑
derar anselmiano ‑escotistas, destacam ‑se aqui dois, ambos pertencentes 
à metafísica escotista do primeiro princípio: um é a dedução do conceito 
de insuperável; o outro é a relação única entre possibilidade e existência, 
no caso do primeiro princípio.

O Professor Escobar Gómez Santiago, da Universidade Compluten‑
se de Madrid, apresenta ‑nos um estudo intitulado «Elementos de filoso‑
fía árabe en el pensar de Duns Escoto» sobre algumas fontes árabes na 
filosofia de Escoto, Centrando ‑se sobretudo e especialmente na influên‑
cia de Avicena sobre o Subtil quando trata dos limites da filosofia para o 
conhecimento de Deus, esta reflexão conduz a esclarecer em que noções 
Escoto se afasta de Averróis e também a mostrar a presença de outros au‑
tores árabes como Ibn Gabirol ou Algazel.

O estudo de Francisco León Florido, Professor da Universidad Com‑
plutense de Madrid, propõe e discute a perspectiva historiográfico‑
‑metodológica de André de Muralt no contexto do escotismo. Em «Cla‑
ves escotistas en el pensamiento político moderno: distinción formal y 
potencia absoluta» examina, a partir da análise do professor de Lausan‑
ne, a influência desta célebre dupla conceptual na filosofia política mo‑
derna.

A encerrar publica ‑se uma aproximação bio ‑bibliográfica de Duns Es‑
coto por José Meirinhos, da Universidade do Porto, incluindo materiais 
apresentados no seminário de iniciação à investigação que antecedeu o 
colóquio e utilizáveis no prosseguimentos de estudos que este volume 
também quer estimular, pois, sobre o autor, ainda tanto há a compreen‑
der, a traduzir e mesmo a editar.

Por motivos diferentes não foi possível incluir nesta publicação os 
contributos dos professores César Ribas Cezar (São Paulo, Brasil), sobre 
Causalidade e indução em Duns Escoto; Joaquim Cerqueira GonçAlves 
OFM (Universidade de Lisboa), sobre João Duns Escoto, quando o Infi‑
nito abalou a Filosofia, Marco Forlivesi (Padova), sobre L’unità di una 
scienza asimmetrica: la natura della metafisica secondo Gabriele Zerbi, 
Jan di Głogów e Antonio Trombetta.
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O presente volume pretende ser um contributo do Gabinete de Filo‑
sofia Medieval para a investigação e os estudos filosóficos, tendo a sua 
preparação, tal como a organização do colóquio, envolvido diversos in‑
vestigadores e colaboradores de três dos seus grupos de pesquisa: “Ra‑
zão, ciências e natureza na Filosofia Medieval”, “Aristotelica Portuga‑
lensia”, “Heurística e fontes para o estudo da Filosofia Medieval”. Este 
duplo trabalho não teria sido possível sem o contributo de diversas ins‑
tituições às quais manifestamos o agradecimento do Gabinete: à Facul‑
dade de Letras da Universidade do Porto na pessoa do seu Director Prof. 
Doutor Jorge Alves que presidiu à sessão de abertura, à Província Fran‑
ciscana Portuguesa na pessoa do seu Ministro Provincial Padre Vítor Me‑
lícias O.F.M., que interveio nas sessões de abertura e de encerramento, 
ao Instituto de Filosofia da Universidade do Porto em cujas actividades o 
encontro e a publicação se integram. Agradecemos em particular o apoio 
financeiro dado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela Rei‑
toria da Universidade do Porto. 

A preparação deste publicação foi possível graças ao contributo dos 
autores e de um grande conjunto de pessoas, por isso lembramos, a termi‑
nar, aqueles que de modo mais decisivo contribuíram para que estas ini‑
ciativas se concretizassem: em primeiro lugar o incentivo sempre preciso 
e precioso de Professora Maria Cândida Pacheco, Presidente do GFM; o 
Prof. Luís Alberto de Boni, da PUCRS e também investigador do GFM, 
primeiro ideador e entusiasta da organização deste encontro mas que por 
razões inesperadas não pôde nele participar; a Família Franciscana Por‑
tuguesa e a equipa da revista Itinerarium que paciente e generosamente 
realizaram todas as tarefas de edição.


