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ARGUIÇÃO DO RELATÓRIO:
CULTURA ERUDITA PORTUGUESA: SÉCULOS XII A XV

por Maria José Azevedo Santos

Em primeiro lugar, saúdo cordialmente V. Ex.-, Magnífico
Reitor desta Universidade e Presidente deste Júri.
Endereço também as minhas mais cordiais saudações a todos
os membros deste Júri do qual tenho a honra de fazer parte.
Ao Senhor Doutor José Antunes dirijo os meus cumprimentos e
votos de muitas felicidades nesta prova.
Este momento é, estou certa disso, singular para o Senhor
Doutor José Antunes, mas seja-me permitido dizer que não o é menos
para mim.
Com efeito, é a primeira vez que, nesta Sala dos Capelos,
integro um Júri de Provas Académicas, neste caso para a obtenção do
Título de Agregado. E faço-o na qualidade de arguente, pelo que se
impõe, desde já, que expresse a todos os Doutores presentes neste
Júri o meu mais penhorado reconhecimento pela confiança e pela
distinção que me concederam ao atribuir-me este encargo que tentarei
desempenhar da melhor forma.
Gostaria, porém, de, antes de mais, deixar aqui uma nota, de
natureza verdadeiramente pessoal e afectiva.
Conheço o Senhor Doutor José Antunes desde 1976, ano
em que foi meu aluno, aluno excelente, na cadeira de História
das Sociedades Feudais. Era já, então, possuidor de uma licen
ciatura em Teologia e eu uma jovem e recém-licenciada em
História. De muitos diálogos, que, na altura, estabelecemos,
nasceu, creio que posso afirmá-lo, uma mútua estima pessoal
que, anos mais tarde, já como Colegas, foi possível aumentar e
reforçar.
Para isso, muito contribuíram trabalhos em colaboração, visitas
de estudo partilhadas, reflexões sobre temas que a ambos inte
ressavam, e enfim, porque lha solicitei, participação amiga e sábia
em trabalhos meus. E, pois, com muito gosto Senhor Doutor José
Antunes que me encontro aqui para arguir o seu Relatório
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