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Foi com a mais profunda emoção que aceitei a responsabilidade de prestar, aqui, 
um tributo ao Doutor Baquero Moreno pessoa que, há muito, me habituei a ad-

mirar e respeitar como professor excelente, investigador exímio, orador cativante, 
medievalista ilustre. Homem de Fé veemente, foi peregrino incansável nos caminhos 
da História, da Pedagogia e da Didáctica. A estreita aliança, pessoal e cultural, que 
estabeleceu com o país vizinho, em particular com a Galiza, reproduziu-se em largas 
dezenas de estudos luso-espanhóis e, outrossim, em um sem-número de distinções 
honoríficas e científicas. No que à investigação sobre Santiago de Compostela diz res-
peito, diga-se que Baquero Moreno esteve na origem, em 1992, com outros insignes 
estudiosos, de que lembro, como meu Mestre para sempre, D. Manuel Cecílio Díaz 
y Díaz, do «Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago» cuja activi-
dade prossegue sob a presidência do Professor Paolo Caucci. «Vias portuguesas de 
peregrinação a Santiago de Compostela na Idade Média»(1986); «As peregrinações 
a Santiago e as relações entre o Norte de Portugal e a Galiza»(1992); «Os votos de 
Santiago na Comarca da Feira na Idade Moderna» são alguns dos estudos que dedi-
cou ao «Caminho dos caminhos». Paralelamente, aquando da criação da revista Ad 
Limina, em 2010, integrou a Comissão de Redacção, como vogal, sendo, pois, de toda 
a justiça que esta publicação invoque a memória do Doutor Baquero Moreno, cujo 
passamento aconteceu a 6 de Abril do ano que corre. Nunca tive o privilégio de ser 
sua aluna mas considerei-o, sempre, como Mestre no sentido mais puro do termo, ou 
seja, como inspirador, sábio e pedagogo. Na verdade, os júris de provas académicas, 
que somam mais de 3 centenas, a que presidiu, e em que eu, em alguns, tive a honra de 
colaborar, os Congressos nacionais ou internacionais onde o ouvia, as cerimónias ins-
titucionais, entre outros actos solenes, eram ocasiões extraordinárias para usufruir de 
uma sabedoria ímpar que transmitia com singular afabilidade. Exerceu o magistério 
universitário na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, de 1975 até 2001, 
altura em que pediu a aposentação, e na Universidade Portucalense Infante D. Hen-
rique da qual foi, aliás, vice-reitor de 1986 a 1999. No entanto, recordava, com fre-
quência, a cidade de Lisboa, não só para situar o seu nascimento, mas também a sua 
licenciatura, em Ciências Históricas e Filosóficas (1961) e o grau de Doutor em His-
tória da Idade Média (1974). Contava, então, 40 anos de idade. Regressa a Portugal, 
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vindo da Universidade de Lourenço Marques onde leccionara perto de uma década. 
Em 1975, inicia, na Faculdade de Letras do Porto, uma carreira, inquestionavelmente, 
brilhante. Em 1979, sobe à cátedra de História Medieval. Ano Feliz, pois, dos prelos 
da então prestigiada Imprensa de Coimbra, saía, em dois volumes, a obra magna «A 
batalha de Alfarrobeira-Antecedentes e significado histórico». O Professor Baquero 
dedica-a: «A Minha Mulher e a Meu Filho». É um ponto de chegada e um ponto 
de partida para largas centenas de trabalhos que privilegiam os acontecimentos, os 
reis e as instituições do Portugal dos séculos XIV e XV. No país ou no estrangeiro, a 
eloquência natural de que era possuidor engrandecia a profundidade dos estudos e 
fascinava as audiências. Entretanto, na sequência de uma homenagem pública feita 
pela Faculdade de Letras do Porto, é publicada, em 2003, uma gigantesca obra, em 
três volumes, bem reveladora da dimensão da estatura intelectual e universitária do 
Doutor Baquero Moreno. Os números falam por si. Perto de duas centenas de estu-
dos, de autores portugueses e estrangeiros, centena e meia de colegas e discípulos na 
Tábua Gratulatória, mais de mil e quinhentas páginas. A coordenação foi dos Douto-
res Luis Adão da Fonseca, Luis Carlos Amaral e Maria Fernanda Ferreira Santos que 
se encarregou, também, da «Síntese biográfica» enquanto o colega, amigo de sempre, 
Doutor José Marques se ocupou da obra histórica do homenageado. Seleccionou oito 
áreas temáticas tratadas com grande saber pelo Professor Baquero Moreno: o Infante 
D. Pedro, o municipalismo, a conflitividade social, as minorias étnicas, as relações lu-
so-castelhanas, a economia e a demografia, as vias e peregrinações e a crítica histórica. 
Na base da vastíssima produção historiográfica está, invariavelmente, o recurso às 
fontes paleográficas que conhecia por dentro dos arquivos nacionais e estrangeiros. 
Refira-se que foi Director do Arquivo Distrital do Porto, de 1979 a 1988 e de 1995 
a 1999. Por sua vez, de 1988 a 1990, recebeu o exigente encargo de, como Diretor, 
assegurar a transferência dos acervos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, do 
Palácio de São Bento para um edificio novo na Alameda da Universidade de Lisboa. 
Entre muitos cargos e filiações institucionais, merece destaque o papel que, como 
Académico de Número e Vice-Presidente, desempenhou na Academia Portuguesa da 
História. Por tudo o que acabámos de dizer, e por muito mais que não foi possível 
escrever, não admira que tenha recebido numerosos prémios, homenagens e con-
decorações. Todavia seja-me permitido destacar a atribuição, em 1994, do grau de 
Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Dizer-lhe Obrigada «é tanto e tão 
pouco». Ad aeternum Senhor Doutor Baquero Moreno.

Maria José Azevedo Santos




