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Resumo
Sob o título de Cosmotheoria, os manuscritos CXXVI/2-3 e CXXVI/2-4 da Biblioteca Pública de Évora contêm um pequeno tratado inédito de geografia que reproduz as lições proferidas por um jesuíta na Universidade de Évora em 1588. O segundo livro dessa obra está dividido em duas partes: geografia teórica e uma geografia sumária do mundo. Se a primeira parte se revela bastante elementar (e longe de fazer qualquer contribuição original) mostra, não obstante, o interesse da educação jesuíta pelo conhecimento científico (ainda perpassado pela herança medieval). A segunda, por seu lado, numa descrição sumária do mundo, mostra um interesse algo tímido pelos países não-europeus recentemente descobertos (e entre estes um maior conhecimento do Extremo Oriente e um quase completo desconhecimento da América) a par com um marcado interesse pela história local, portuguesa e pensinsular, na linha dos antiquários e humanistas do séc. XVI. A dissertação inclui a edição crítica do 2º livro da Cosmotheoria.

Abstract
Under the title of Cosmotheoria, manuscripts CXXVI/2-3 e CXXVI/2-4 from Biblioteca Publica de Evora contain a small handbook, unpublished, reproducing the lessons delivered by a jesuit at the University of Evora in 1588. The second book of the work is divided into two parts: theoretical geography and a geography of the world. The first part although quite elementary (and far from original), it proves nevertheless an attention of jesuitic education for scientific knowledge (no matter how still embbeded in medieval heritage). The second, in turn, being a description of the world, shows a relatively shy interest for non-european countries recently discovered (and among these a fascination for the far East and almost complete ignorance about America) along with a strong focus (and a sense of belonging) to local history (peninsular and portuguese) in the way of 16th humanists and antiquarians. This dissertation includes a critical edition of the 2nd book of Cosmotheoria.

