
 

Prefácio 

O presente volume recolhe os resultados de um Colóquio que teve lugar nos 
dias 09 e 10 de julho de 2010 na Universidade Católica Portuguesa (Lisboa). 
Realizado pela Academia de Ciências de Göttingen, pelo Centro de Estudos 
de História Religiosa da universidade anfitriã, e pela Universidade de Santiago 
de Compostela, esse Colóquio reuniu historiadores de Portugal, de Espanha e 
da Alemanha, bem como de outros países europeus, que, num ambiente 
multilingue, participaram num animado debate científico sobre os limites do 
papado na Alta Idade Média. 

A análise centrou-se sobretudo, mas não exclusivamente, nos reinos cristãos 
da Península Ibérica, uma vez que, devido à distância que os separava do 
centro da Cristandade latina, podem ser considerados como área de pesquisa 
por excelência para a temática do ‘papado limitado’: se, por um lado, a situação 
geográfica da Península dificultava o contacto com o papado e, 
consequentemente, limitava a influência que este pudesse exercer no território, 
por outro, as missões dos legados pontifícios aí enviados, apesar de se 
realizarem com relativa raridade, revestiam-se de uma enorme importância, 
facto de que se aperceberam também os contemporânos. Ao mesmo tempo, as 
estruturas eclesiásticas, incluindo os limites das diferentes dioceses dos reinos 
ibéricos, entre os séculos XI e XII, não estavam, de maneira nenhuma, 
estabelecidos, sobretudo nos casos em que tinham sido significativamente 
alterados no âmbito do processo da ‘Reconquista’. Nesse contexto, ao papado 
cumpria a tarefa de legitimar as transformações e resolver – ou pelo menos 
tentar de resolver – os longos conflitos entretanto surgidos. 

Uma parte considerável dos estudos resultou da participação dos autores no 
projeto de investigação sobre os documentos pontifícios conservados e sobre os 
contactos do papado com a Península Ibérica. Nesse projecto, historiadores 
alemães, espanhois e portugueses colaboram intensamente desde 2007, graças 
ao apoio da Academia das Ciências de Göttingen e do Ministerio de Ciencia e 
Innovación espanhol. Além de desenvolver uma base de dados digital de acesso 
às fontes históricas, alguns investigadores desse grupo já apresentaram, ou 
preparam neste momento, várias publicações sobre o trabalho efectuado: 
recentemente saiu o primeiro tomo de registos da Iberia Pontificia relativo à 
diocese de Burgos, e outros tomos semelhantes, relativos a outras dioceses, 
estão neste momento no prelo.1 O Colóquio a que se refere o presente tomo 
teve lugar no final da primeira fase do projeto referido e teve como objetivo 

                           
1  Regesta Pontificum Romanorum. Iberia Pontificia, Vol. I: Dioeceses exemptae – 

Dioecesis Burgensis, congessit Daniel BERGER, Göttingen 2012. Cf. http://www. 
papsturkunden.gwdg.de/Akademieprojekt/Neuigkeiten/neuigkeiten.html. 



X Prefácio  

apresentar os resultados das pesquisas até então efectuadas a um público 
especializado.  

Em primeiro lugar, expressamos o nosso agradecimento à Universidade 
Católica Portuguesa pela sua hospitalidade exemplar, e às nossas colegas Profª. 
Dr. Maria João Violante Branco (Lisboa) e Profª. Dr. Maria Cristina Cunha 
(Porto) pela sua responsabilidade e seu grande empenho na organização, antes e 
durante o Colóquio, bem como a outros tantos colaboradores, em Lisboa, 
Santiago de Compostela, Göttingen e Erlangen. A todos eles, e particularmente 
ao Dr. Daniel Berger (Göttingen): muito obrigado. 

Queremos agradecer também aos moderadores das várias sessões do 
Colóquio, aos participantes no debate, e a todos os palestrantes em particular, 
pelo trabalho realizado com vista à elaboração dos presentes artigos. No que 
respeita às abreviaturas usadas nas notas de rodapé remetemos o leitor para os 
índices no primeiro volume do «Lexikon des Mittelalters». 

Agradecemos, finalmente, à Academia de Ciências de Göttingen, o 
generoso apoio e a publicação deste volume na sua reputada série 
«Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen».  

Erlangen  Klaus Herbers 
Santiago de Compostela Fernando López Alsina 
Göttingen Frank Engel 




