
O DUQUE D. JORGE, LEITOR  DE HORÁCIO 

Cataldus illustrissimo Georgio, Regis 1 filio, S. 

 

(…) Quae ad Regem2 et totius regni statum attinent, nouisti 

Aquilam3. Quae ad te ipsum spectant, Commentarii sunt in Horatii 

Epistolas, quos superioribus memsibus a me totiens efflagitaueras, 

quibus nunc inuigilo, solum ut tuae morem geram uoluntati. Non 

enim ignoras quantum hoc scribendi genus4 semper exhorruerim. (…) 

(Cataldi Ep. I, b iij vº) 

Comentário: 

No final de uma carta ao seu discípulo D. Jorge, Cataldo não 

esquece as suas preocupações pedagógicas de mestre de Latinidade. A 

carta dá conta das questões domésticas do humanista, nomeadamente 

a respeito de um cão de caça – o Barbaças – que alguns servidores de 

D. Jorge lhe queriam tirar. Era excelente na caça às lebres e fora 

oferecido a Cataldo pelo próprio D. Jorge. 

Por essa altura, depois da morte de D. João II, seu pai, D. Jorge 

já devia ter dispensado os serviços do humanista, como seu mestre, 

embora este continuasse a pertencer à sua casa, como advogado. 

Cataldo doutorou-se em Direito na Universidade de Ferrara, em 21 de 

Fevereiro de 1484. Deve ter ensinado D. Jorge desde os cinco anos de 

idade, isto é, desde 1486 a 1495, quando em 25 de Outubro faleceu D. 

João II. 
_________________ 

1 D. João II. 
2 O rei D. Manuel, pois o conteúdo revela que a carta a D. Jorge, de 

que é extraído este breve trecho, foi escrita depois da morte de D. João II. D. 
Jorge, seu filho natural, será em breve (1500) feito duque de Coimbra pelo 
novo soberano.  

3 Aquila é o nome de uma colectânea de versos que veio a ser incluída 
nos Poemata Cataldi. O humanista António de Castro, na segunda metade do 
séc. XVI, julgou que se tratava do nomen de Cataldo e chamou-lhe 
erradamente Cataldus Aquila Siculus. Na realidade, o seu nomen é Parisius.  

4 Cataldo não gostava de tarefas menores como iniciar alunos em 
latim, mas de aperfeiçoar aqueles que já conheciam bem a língua latina e a 
falavam. 
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A carta é de 1496 ou 1497 e D. Jorge falava então latim, como 

atesta o Dr. Hieronymus Monetarius (Munzer), um médico alemão 

que esteve em Portugal em Novembro de 1494. É curioso notar que 

em 1496 ou 1497, já livre da tutela de Cataldo, D. Jorge ainda queria 

ler Horácio.  

Sobre Cataldo ver o artigo em Enciclopédia Verbo: Século XXI 

s. u. “SÍCULO (Cataldo Parísio)”, e a bibliografia aí citada.  

 

N. B. – O texto transcrito encontra-se nas linhas 3 a 7 do início 

da fotocópia.  
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