
 

 

 

 

António Manuel Hespanha, Direito e História 
 

  

É difícil exagerar a relevância historiográfica da obra de António Manuel 

Hespanha. Não apenas no âmbito da história do direito, mas no terreno mais amplo do 

impacto desta sobre a escrita acerca da chamada Época Moderna. Foi a publicação da 

História da Instituições. Épocas medieval e Moderna (1982) e da antologia antecedida de 

estudo introdutório Poder e instituições na Europa do Antigo Regime (1984) que 

marcaram o início de uma autêntica revolução na historiografia portuguesa do período 

moderno, mas também da medievalidade tardia e do século XIX. As Vésperas do Leviatã 

(1986) bem como vários artigos seminais então publicado por António Hespanha apenas 

vieram completar a extraordinária mutação de paradigmas que teria um dos seus pontos 

culminantes na coordenação do volume sobre O Antigo Regime (1993) integrado na 

história de Portugal com maior difusão até hoje editada. Depois, a sua actividade pessoal 

e intelectual estendeu-se por uma imensa multiplicidade de campos, incluindo a produção 

científica sobre novas latitudes, a docência, e até à coordenação, com fortes marcas de 

inovação, da comissão sobre os descobrimentos portugueses.  

 Num panorama muito marcado pela leitura estadualista e acentuadamente 

nacional da história remota, a obra de Hespanha destacou-se exactamente por insistir no 

direito, nunca confundido com a lei ou com a norma escrita em português, como 

fundamento de uma antropologia da alteridade desses mundos pretéritos. Mas o impacto 

global dos trabalhos de Hespanha tem sempre de ter em conta que não foram concebidos 

à margem da sua inserção no contexto mais geral de uma reavaliação daquilo que se pode 

chamar a antiga cultura jurídica dos territórios da Europa católica. Essa estreita ligação 



com outros autores permitiu-lhe, ainda, acercar-se da pesquisa e da reflexão crítica sobre 

as culturas jurídicas não europeias e sobre os cenários coloniais. Com geografias 

múltiplas e preferenciais, a produção intelectual de António Hespanha foi geneticamente 

internacional e tem servido de fonte de inspiração em distintos ambientes.  

 Em Portugal e em diversos outros países, a acção de António Hespanha também 

incluiu de forma notória a docência em várias universidades, em graduações e pós-

graduações em direito, história e ciências sociais. De resto, muitos são os pesquisadores 

que têm a marca distintiva da sua orientação. Os ecos dos seus trabalhos e da sua docência 

conferem-lhe uma projeção indiscutível e com poucos paralelos nas suas áreas de 

actuação.    

 Por todos os motivos invocados, é para mim uma honra poder apoiar, sem ter de 

invocar os afectos, a proposta do nome de António Manuel Botelho Hespanha  para 

receber o doutoramento honoris causa pela Universidade Autónoma de Madrid. 
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