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EDITORIAL

SETE. Desde cedo que o sete é considerado um número perfeito.

Segundo o Génesis ao sétimo dia Iavee contemplou a sua obra... gostou e ela continuou 

até hoje. Será esta contemplação e este número um bom sinal? Esperemos que sim. O Rei 

português Duarte teorizou que tudo tem um ciclo de sete – embora se estivesse mais a 

referir às idades em que se organizava a vida do Homem. Aceitemos então que o sete foi a 

idade da infância da Fragmenta Historica. Graças ao empenho de um grupo de amigos do 

Centro de Estudos Históricos conseguiu-se o feito de chegar até aqui. A todos o Obrigado.

Os Centros de Investigação da FCSH mudam de lugar físico. O CEH – fundado aquando da 

formação da Faculdade – optou por não concorrer aos fundos de apoio da FCT. Embora 

seja uma Unidade de Investigação independente e com personalidade jurídica autónoma 

encontra-se ligado a essa matriz, à matriz que os fundadores da novel Faculdade da UNL 

procuraram implementar desde o primeiro momento: privilegiar a publicação de fontes e 

os seus estudos como pilar sustentado da investigação que perdurará ao longo dos séculos.

Assim este número SETE mantém-se fiel ao espírito de todos os outros que o antecede‐

ram. Na sua génese encontram-se as fontes primárias – os documentos – e vários estudos 

da sua aplicação prática, abordando temas estimulantes e inovadores. A História – como 

interpretação – pode depressa deixar de estar válida: a verdade é sempre uma construção 

de cada momento. O documento – desde que autêntico e sem ser forjado – será sempre 

válido e sempre permanente.

Com a esperança que encerrado este ciclo de sete números outro ciclo se começa, por um 

novo período até ao número catorze e, .... o devir do futuro lhe dará o seu valor.

Campo de Santa Clara, 10 de abril de 2020.      





CARTA DA CÂMARA DE COIMBRA 
A D. MANUEL I SOBRE UM CRISTÃO-NOVO (1510)

Transcrição de Carlos Silva Moura
CHAM – Centro de Humanidades, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa,

Universidade dos Açores
CEH, Universidade NOVA de Lisboa

Resumo

1510, Coimbra, setembro, 9

Carta da câmara da cidade de Coimbra a D. Ma-
nuel I, pedindo-lhe, entre outros assuntos, a 
anulação do privilégio de cidadão que tinha sido 
dado a Afonso Lopes, por este ser cristão-novo.

Abstract

1510, Coimbra, 9 September

Letter from the Coimbra city council to Dom 
Manuel I, requesting, among other things, the 
annulment of the citizen privileges granted to 
Afonso Lopes, on account of him being a New-
-Christian.

Lisboa, Torre do Tombo, Corpo Cronológico, Parte I, Maço 9, Doc. 63.
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1Documento

[fól. 1]
Muito alto muito podoroso excelente principe el Rey noso Senhor

O Iuiz vereadores pprocurador e pprocuradores dos mesteres da uosa muI nobre e senpre leall 
cidade de coInbra com a deuida ReuerencIa beiIamos as mãos de uosa alteza , ha que fazemos saber que 
per afonso lopez nouo christão mercador morador nesta cidade nos foy apresentado huũ priuilegio per 
que vosa alteza fazia cidadao da dicta cidade ao dicto afonso lopez e mandaua 2 que fose . metido nos 
ofycios e Regimento da dicta cidade o quall priuilegio o trelado delle enviamos a uosa alteza pera per elle 
ver como lhe foy calada a verdade por elle dicto afonso lopez ser nouo christão e nam criado do conde 
de penella como no dicto priuIllegio faz mençam mas ante ha pouco tenpo que era gibiteiro e hora trauta 
de mercador e syseiro

e porque Senhor nom he seruiço de deus nem de uosa alteza os semelhantes terem os taIs carre-
gos nas taIs cidades ,, e por esta ser hũa das maIs antiguas e principaes de uosos Reinos em que Iazem os 
primeIros Rex sepultados , beiIaremos as mãos de vosa alteza de mandar que se nom vse de tall priuilegio 
e de querer guardar a liberdade da cidade e cidadaos della ,,

      
Senhor esta cidade envia bertolameu gramaIxo caualeiro e cidadao e alferez della a uosa alteza a 

rrequerer este caso e outras cousas segundo leua per apontamentos
pedimos a uosa alteza que o crea e lhe <de> bom e breue despacho ,,
      
Senhor O Iuiz que per mandado de uosa alteza estaua nesta cidade / [fól. 1v.º] Se finou hora ix 

dias deste mes
notefycamo llo asy ha vosa alteza pera mandar o que for seu seruiço pedindo lhe por merce que a 

pessoa que 3 mandar seIa tall como de uosa alteza esperamos aInda Senhor que Ia agora serIa escusado 
Iuiz de fora por na cidade nom auer conpetimentos como nos tenpos pasados e na cidade ha taIs pesoas 
que o seruam Como conpre a seruiço4 de deus e de uosa alteza e se escusara despesa a cidade que tem 
pouca Renda

      
a santisyma trindade prospere e acrecente o uoso Reall estado
      
a seu santo seruiço
escripta na dicta cidade a ix dias de setenbro afonso vaz escripuam da camara a fez ano de 1510 .,
      
a) Ioham caLdeira
a) Ioham couceiro
a) Ioham aluarez
a) pedro vaz
a) affomso de barros
a) goncallo fernamdez / [fól. 2]

      

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2 Riscado: “que”.
3 Riscado: “pera”.
4 Emendado. Primeiro, começou por escrever: “serj”.
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5 / [fól. 2v.º]
      
[Sobrescrito]
      

Ao muito alto muito podoroso excelente principe el Rey nosso Senhor ., .,
      
      6 < de coImbra sobre o priuelegio deste christão nouo . [?]
      e despacho dos apomtamemtos que traz bertolameu gramaxo
      Iuiz que se finou >

5 Em branco.
6 Em letra de outra mão.




