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Escrevemos-lhe para apoiar, com todo o empenho, a iniciativa de um grupo de professores 

da Universidade Autonoma de Madrid, de propor António Manuel Hespanha para  grau 

de Doutor honoris causa pela sua instituição.  

A natureza excepcional da carreira académica de António Manuel Hespanha é de todos 

conhecida, tanto em Portugal, como em muitos outros países. António Manuel Hespanha 

consagrou mais de quarenta anos da sua vida à docência, que iniciou nos anos 1970, tendo 

sido professor em muitas instituições universitárias de referência no campo do Direito, da 

História e das Ciências Sociais. Ao longo destes anos formou, científica e civicamente, 

várias gerações de estudantes e de investigadores, entre os quais os co-signatários desta 

carta. O reconhecimento do seu magistério fê-lo orientador de dezenas de teses de 

doutoramento, além de membro de inumeráveis júris de provas académicas universitárias. 

Esta actividade foi especialmente expressiva no caso das Universidades espanholas. 

António Manuel Hespanha manteve, ao longo de toda a sua carreira, uma relação muito 

intensa e profícua com o mundo historiográfico espanhol, tendo contribuído de forma 

definitiva para a relação hoje existente entre historiadores espanhóis e portugueses, bem 

como para alteração de formas de fazer e pensar a história do mundo ibérico. 

A par disso, António Manuel Hespanha realizou uma das mais importantes rupturas 

epistemológicas das últimas décadas da historiografia portuguesa. O livro As Vésperas de 

Leviathan é uma obra de referência para o estudo dos sistemas políticos europeus de 

Antigo Regime. Obrigou a repensar o paradigma estadualista, dominante na altura da sua 

publicação, bem como a pertinência da sua aplicação na interpretação das monarquias da 

época moderna. O impacto deste trabalho foi enorme, tendo ultrapassado as fronteiras do 

mundo ibérico. O conhecimento das práticas jurídicas e políticas dos espaços 

ultramarinos portugueses, nomeadamente no Brasil, hoje um campo de análise de grande 

pujança, é tributário da recepção de As Vésperas…e trabalhos subsequentes, bem como 

uma série de estudos sobre a construção do império português na época moderna e do 

primeiro liberalismo. É vastíssima a comunidade de historiadores e historiadores do 



direito que trabalham sobre o império português que tem como referente teórico principal 

a obra de António Manuel Hespanha.  

Os estudos sobre história contemporânea, nomeadamente a história do constitucionalismo 

liberal, cujo  paradigma historiográfico tem ajudado a rever, é uma área de intervenção 

nas últimas décadas, também aí com um impacto muito importante. E não tem sido menor 

o impacto da sua obra no campo da história e da teoria do Direito, influência igualmente 

sentida de forma especial no mundo académico espanhol. 

A obra de António Hespanha tem sido ampla e justamente reconhecida no estrangeiro, e 

disso é expressão a quantidade de convites para integrar conselhos científicos de 

prestigiadas instituições internacionais, seja universidades, institutos de investigação ou 

revistas académicas. Convites para aulas inaugurais, como no Collège de France, para 

conferências como keynote speaker, para júris do mais variado tipo, para projectos de 

investigação, são infindos. Também a atribuição do grau de Doutor honoris causa, pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Lucerna (Suíça) (2010) e, em 2013, pela 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Curitiba testemunham esse 

reconhecimento. 

Para além da magnitude do seu percurso académico, a intervenção cívica de António 

Manuel Hespanha foi sempre notável. O papel que desempenhou e desempenha na 

divulgação e na disseminação do conhecimento manifestou-se de forma exemplar na 

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, que dirigiu 

entre 1995 e 1998. No exercício das suas funções de Comissário, contribuiu de forma 

decisiva para forjar um entendimento da história portuguesa mais aberto aos múltiplos 

pontos de vista sobre o passado imperial português. Favoreceu uma história polifónica e 

lidou de forma desassombrada com alguns dos principais mitos sobre o passado 

português. Foi também neste contexto que se intensificaram as relações entre a academia 

portuguesa e brasileira, estabelecendo-se novas teias de conhecimento para as quais a sua 

intervenção foi fundamental. 

Estas são apenas algumas das razões que nos levam a louvar e apoiar esta iniciativa do 

grupo de professores da Universidade Autonoma de Madrid. Haveria muitas outras, não 

somente relacionadas com o seu percurso académico, mas sobretudo com a sua 

personalidade, com o entusiasmo contagiante que muitos, como nós, testemunharam e 



testemunham, com a sua generosidade científica e com a sua capacidade, sem paralelo na 

academia portuguesa, de formar pessoas, professores e investigadores que hoje, em 

diálogo com ele, são também, de muitas formas, continuadores do seu trabalho. 
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