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física clássica e medieval como substrato necessário à presente construção 
de uma história, cujo sentido não se encontra na mera contingência. 

Francisco Corboz

M. Leonor XAVIER (coord.), Francisco da Gama Caeiro. A presença 20 
anos depois, Lisboa, Centro de Filosofi a da Universidade de Lisboa, 2015.

Francisco da Gama Caeiro. A presença 20 anos depois, obra coor-
denada por Maria Leonor Xavier, e que reúne contributos de mais de uma 
dezena de homens (e mulheres) constitui uma renovada homenagem ao 
Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
licenciado em Ciências Histórico-Filosófi cas, antigo subdirector da Fa-
culdade de Letras, o primeiro presidente (1992-1994) do Instituto de Filo-
sofi a Luso-brasileira, co-director da Logos: Enciclopédia Luso-Brasileira 
de Filosofi a e director da monumental obra monumental, Chartularium 
Universitatis Portugalensis, membro actuante da Ordem Terceira de São 
Francisco, autor de 2 volumes sobre Santo António de Lisboa (que ainda 
hoje são referência incontornável nos estudos antonianos nacionais e in-
ternacionais), e de uma vasta bibliografi a, de onde ressalta a sua investiga-
ção em áreas como o Pensamento Medieval e a Filosofi a Portuguesa. Mas 
constitui também este livro a homenagem ao mestre e arguente, ao colega 
e ao amigo que Francisco da Gama Caeiro foi para estes autores que aqui 
o celebram em discurso, ora comovido e próximo, ora solene e atento à 
sua obra fi losófi ca.

A obra distende-se por duas partes, mediadas por um manuscrito re-
digido pela própria mão de Francisco da Gama Caeiro, aqui publicado e 
transcrito pela primeira vez, acerca da criação do Centro de Filosofi a da 
Universidade de Lisboa. 

A primeira parte, intitulada “Francisco da Gama Caeiro e o valor 
das instituições”, integra um conjunto de testemunhos que dão conta do 
convívio pessoal dos autores com o Professor, no contexto específi co da 
Universidade, invocando, porém qualidades e laços de amizade que ex-
travasaram, certamente, os muros da escola, mas sedimentados na e pela 
escola, que, como podemos ler nas páginas deste livro, parecia constituir 
para Francisco da Gama Caeiro, não apenas um valor de direito próprio, 
mas o lugar próprio da cultivação e transmissão de valores.
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Diz-se, por vezes, que os homens de ciência – e entre estes incluiría-
mos decerto os fi lósofos, historiadores e classicistas que assinam os artigos 
desta primeira parte – não gostam de falar de si próprios, que, enquanto 
homens de ciência, tratam de abandonar a perspectiva singular e auto-re-
ferenciada, para traçar as leis universais e as tendências generalizadas de 
que a ciência seria feita. O que lemos aqui, porém, é uma sucessão de dez 
relatos redigidos na primeira pessoa, onde histórias de vida pessoal, cada 
qual contada no seu estilo e em jeito de revisitação da memória, se cruzam 
com a história e a personalidade desse homem que foi Gama Caeiro. Se 
a Academia fornece o cenário destes encontros e empresta solenidade a 
estes relatos, deles não se aparta um clima de proximidade, onde julgamos 
vislumbrar rasgos da intimidade dos autores e do homenageado. É que, fa-
lando de si, e da convivência própria com o Professor, Joaquim Cerqueira 
Gonçalves, Aires do Nascimento, António Braz Teixeira, António Pedro 
Mesquita, José Esteves Pereira, Manuel Ferreira Patrício, Manuel José 
do Carmo Ferreira, Paulo Borges, Pedro Calafate e Raul Miguel Rosado 
Fernandes vão, ainda assim, desenhando e tornando cada vez mais nítido 
o rosto de Francisco da Gama Caeiro. É pois o outro, esse cuja ausência se 
faz sentir 20 anos depois, aquele de que aqui se fala. 

A segunda parte, composta por cinco artigos, é dedicada à própria 
obra e pensamento de Francisco da Gama Caeiro, aqui revisitada na plu-
ralidade dos principais temas e fi lósofos que ocuparam a sua investigação 
e leccionação: Santo António de Lisboa e o Franciscanismo, Frei Manuel 
do Cenáculo, a Filosofi a Portuguesa e a Filosofi a Medieval. Se o discurso 
pessoal, nestes capítulos, embora presente, vai dando lugar a uma lingua-
gem científi ca ou fi losófi ca que trata de acolher o pensamento de Gama 
Caeiro, é ainda a fi gura deste homem que se vai continuando a delinear. 
Afi nal Gama Caeiro é também o medievalista, o historiador de fi losofi a 
em Portugal, o fi lósofo e hermeneuta, cujo pensamento próprio vai trans-
parecendo nas análises que dos outros fi lósofos faz.

No artigo que abre esta secção, Maria Cândida Pacheco trata desde 
logo de traçar as matrizes do labor fi losófi co de Gama Caeiro, identifi can-
do o seu estilo (cuidado, fundamentado, e bem documentado) e analisando 
a sua metodologia (genética), fi rmada no desvelamento das grandes ques-
tões, no delineamento das redes de contaminação e inter-relação fi losó-
fi cas, na recondução das expressões singulares do pensamento fi losófi co 
nas grandes correntes da história da fi losofi a, na contextualização cultural 
de um dado programa fi losófi co e na perscrutação das traves mestras que 
sustentam o edifício intelectual de um fi lósofo. Uma metodologia e um 
estilo que Francisco da Gama Caeiro soube bem aproveitar para através 
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deles estudar e valorizar o pensamento fi losófi co português e em particu-
lar a fi losofi a de um Santo António de Lisboa. 

A leitura que Gama Caeiro faz de António de Lisboa constitui aliás 
o objecto de estudo de Maria de Lourdes Sirgado Ganho, no capítulo se-
guinte, intitulado “Francisco da Gama Caeiro e a Espiritualidade Francis-
cana”. Da obra em dois volumes que corporiza a tese de Doutoramento do 
homenageado, extrai Sirgado Ganho uma cuidada sinopse de onde sobres-
sai a atenção que Gama Caeiro concedeu à mística do autor franciscano, 
esse esforço de sobre-elevação do homem a Deus que confi na com a atitu-
de humilde de um auto-despojamento.

Torna-se porém claro que Santo António não foi o único fi lósofo por-
tuguês que cativou o espírito culto de Francisco da Gama Caeiro. Frei 
Manuel do Cenáculo havia já ocupado o trabalho de investigação do Pro-
fessor, nos seus tempos de estudante, tendo sobre ele redigido a sua tese 
de licenciatura. Frei Manuel do Cenáculo serve, pois, de motivo do artigo 
de Maria Manuela de Brito Martins que reconhece o valor da investigação 
realizada por Gama Caeiro, nomeadamente no que diz respeito à identi-
fi cação de infl uências, como a João Baptista Capasso e Thomas Stanley, 
mas sobretudo a do historiador de fi losofi a ou mesmo o pai da história da 
fi losofi a, Jacob Brücker, cuja obra Manuel do Cenáculo trataria de difun-
dir em contexto lusófono. A valorização da história da fi losofi a para a pró-
pria fi losofi a parece aqui, não só religar Manuel do Cenáculo a Brücker, 
mas inscrever o próprio Professor Gama Caeiro nesta família de fi lósofos 
da história, de historiadores da fi losofi a ou até de fi lósofos da história da 
fi losofi a.

Com o artigo de Renato Epifânio sobre a controvérsia acerca da exis-
tência de fi losofi as nacionais e, consequentemente, sobre a existência de 
uma fi losofi a portuguesa, protagonizada por Manuel Antunes e Francisco 
da Gama Caeiro, a percepção deste último como “homem culto” adqui-
re dupla dimensão. Francisco da Gama Caeiro não é pois aqui retratado 
como simples partidário da aquisição e divulgação de saberes, caracterís-
tica que certamente partilharia com Manuel Antunes, mas como homem 
que assume o valor das circunstâncias culturais na constituição de um 
pensamento fi losófi co. Com isso pôde Gama Caeiro defender a existência 
de uma fi losofi a portuguesa, mas aberta ao mundo das outras fi losofi as e 
culturas, contra um Manuel Antunes, que defi nindo aristotelicamente a 
fi losofi a como a ciência do universal enquanto universal, recusaria nela o 
selo de qualquer conjuntura particular. 

Se a fi losofi a portuguesa mereceu de Caeiro muitos anos da sua de-
dicação e se António de Lisboa (o santo do século XI) granjeou múltiplas 
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referências do seu vasto repertório bibliográfi co, uma palavra teria de ser 
dita acerca de Caeiro, o medievalista. É pois esse o desígnio do texto de 
Maria Leonor Xavier “O Medievalista, a nobreza do medieval e do Doctor 
Discretus”, que encerra o volume, com uma última homenagem pincelada 
com a cor da memória e da refl exão fi losófi ca. Da memória de Xavier, fi ca 
o relato de um convívio próximo; da refl exão, um pequeno ensaio sobre o 
valor da medievalidade que toma o mote das próprias palavras que o Pro-
fessor terá um dia dito à autora e que não resistimos aqui a repetir “Sabe, 
Leonor, eu sou um medieval”. Da estranheza primeira ao esclarecimento 
último, transitando do sentido pejorativo de que o epíteto de “medieval” 
tem sido revestido ao sentido que permitiria compreender aquela afi rma-
ção de Caeiro, desenha-se o percurso deste texto que por fi m nos devolve 
um semblante da medievalidade demarcado pelo valor da paz, da verdade 
como ideal, pela centralidade da Bíblia, pela utilidade da exegese simbó-
lica e pelo valor prático do saber.

Que Gama Caeiro foi um medieval, não o negamos, mas Gama Caei-
ro terá sido também um homem do seu tempo e prudentemente aberto ao 
futuro. Se os relatos de amigos e colegas o não tivessem confi rmado nos 
seus testemunhos, o manuscrito de Caeiro, aqui publicado pela primeira 
vez, disso teria deixado prova. Num rascunho onde se projecta a criação 
do Centro de Filosofi a da Universidade de Lisboa, transparece, em simul-
tâneo, a sageza de um homem que identifi ca o estado da arte da investiga-
ção fi losófi ca em Portugal e os recursos humanos e materiais disponíveis 
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e a prudência de um 
homem que traça um plano de investigação relevante para o futuro. E o 
futuro de que Caeiro nos fala, esse, não é já o nosso presente, mas ainda o 
nosso próprio futuro. E este seu esboço, aparentemente rápido na escrita, 
mas cuidado e inteligente, diz-nos tanto a nós como dissera provavelmen-
te à comunidade fi losófi ca de outrora. Por isso, Gama Caeiro não é apenas 
um homem do seu tempo, mas um homem do nosso tempo, 20 anos após 
a sua morte, ou mesmo de um tempo por vir.

E este volume que agora vem a lume trata, justamente, de resgatar 
a presença desse grande homem que se ausentou, através de uma aborda-
gem caleidoscópica ou plural, por via da qual reconstituímos, aos poucos, 
a unidade e unicidade do rosto de Francisco da Gama Caeiro.

Filipa Afonso
Universidade de Lisboa
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