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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.      





CONTENDA DE VIZINHANÇA ENTRE PORTALEGRE E O CRATO
[1301-1672]

Transcrição de Diana Martins
 IEM – NOVA/FCSH

Resumo

1301, Santarém, outubro, 9 — 1672, Portalegre, 
outubro, 31

Treslado de sentença dada por D. Dinis e de 
compromissos entre as vilas do Crato e Portale-
gre, na sequência de contenda sobre a vizinhan-
ça dos termos destas vilas.

Abstract

1301, Santarém, 9 October — 1672, Portalegre, 
31 October

Copy of the royal sentence granted by Dom Di-
nis and the agreements established between 
the towns of Crato and Portalegre, following a 
dispute over the neighbouring relationships be-
tween both villages.

Portalegre, Museu José Régio, Registo Geral da Câmara, Livro 1, fól. 231-234v.º
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1Documento

Treslado da sertidam que ao diante uaj Sobre os Comprimicios desta cidade e Cratto

Aos senhores que a prezente uirem ettcc.ª Certefiquo eu Joam Perabel esCriuam do Judicial nesta 
Cidade e seu termo por aluara de sua Alteza que deos guarde que hora estou seruindo de esCriuam da 
Camara della per doensa do propriatario , que he uerdade que por parte dos officiais da Camara desta 
dita Cidade me foi aprezentado huns papeis de tresladasam de comprimiso que esta cidade fes sendo 
Villa / [fól. 231v.º] com a uilla do Cratto sobre A uizinhansa dos termos o qual comprimiso he o seguinte

Saibam Quantos Este Instromento de Comprimiso Virem com hera de mil e quatroCentos e trinta  
e outo anos primeiro dia do mes de feuereiro na Rua que se chama dos mercadores entre Cazas que fo-
ram de Pedro Rodrigues estando gomes Aluares figueira Juis per el Rei na dita Villa em prezensa de mim 
Aires pires taballiam do dito senhor em a dita Villa e nas testemunhas ao diante escritas perante o dito 
Juis pareseo Visente martinz margalho natural da dita Villa e mostrou perante mim taballiam em feé hum 
instromento feito e asinado per Vasco Visente ja pasado e taballiam que foi d el Rei da dita Villa segundo 
per elle paresia do qual o theor tal he

Saibam Todos Como hera de mil e quatrosentos e treze annos uinte e seis dias do mes de outu-
bro em portalegre no adro da Igreija da Madalenna em presensa  de mim Marcos digo Vasco Vicentte 
taballiam d el Rei na dita Villa e das testemunhas adiante ditas escritas estando ahi Aires pires Vreador E 
Juis em Loguo de gil gonsalues escolar Juis per el Rei na dita Villa gonsalues esteuenz Vreador E Joam fer-
nandes procurador do comselho na dita uilla e afonso lourenso E Joam Abreu e Alues [sic] pires E martim 
gonsalues e pedro Rodrigues, e lourenso afomso e outros mais homens bons per comselho apregoado 
pareseo Diogo pascoal, e gonsallo Vás do Crato E mostraram e perante mim taballiam e Repuzeram huma 
Carta dos alcaides e homens bons do dito lugar / [fól. 232] do Crato escrita em papel serrada e sellada 
com o sello do dito lugar do Crato segundo em ella paresia do qual o theor tal he

Juizes e procurador e Vreadores e homens bons do comselho de portalegre os alcaides procura-
dor e  Vreadores e homens bons do concelho do Cratto uos emuiamos saudar daquella saude que pera 
nos queriamos, Amigos fazemos uos a saber que nos mandamos nosa Cartta  a gil gonsalues Juis por el 
Rei em essa Villa em que lhe enuiabamos dizer que Joam Crespo e gonsalo negro, e esteuam gago o frade 
nosos uezinhos nos diseram que trazendo elles seus porquos na Serra d almoianda em noso termo que 
chegaram a elles huns uosos Rendeiros e iurados e que lhos aCoumara e lhe tomara penhores e lhos tem 
tomados, e porque nos e uos somos uezinhos e uzamos athe hora dos nosos termos e uos do uoso termo 
mandamo [sic] lhe Rogar que fizese dar os seus penhores a estes nosos uezinhos e nam consintise aos 
seus Rendeiros e iurados que a elles nem a outros nosos uezinhos fizesem mal nem forsa e emuiou nos 
dizer em Reposta por escrito nas costas de nosa Carta sem sello deste comselho nem seu em que man-
dou dizer que abrira a nosa carta que falara sobre ello com o procurador E Vreadores e que lhe diseram 
que de tal uezinhansa nam sabiam parte e que se priuilegios tinhamos ou cartas em tal Rezam que lhos 
mandasemos mostrar ou o treslado dellas escrita per taballiam senam que outra guisemos [sic] se podia 
bem fazer, nos nom temos Cartas nem priuilegios nem nos Cumpre e porque esta prezente / [f. 232v.º] 
a uos Conselho e homens bons e athe ora costumados digo costumamos de uzar como bons uezinhos 
e amigos aproueitando nos de uosso termo, e uos do noso Rogamos uos que querades oulhar per este 
aggrauo que hora nouamente a estes nosos uezinhos ham Recebidos por esse Rendeiro e jurados e nam 
comsimtades que se fasa e mandades emtregar os penhores a eses nossos uezinhos que lhe asim toma-
ram e lhe mamdades que uzem de uoso termo como sempre uzaram e nos faremos o mesmo damos a 
uos domingos pascoal nosso alcaide, e A gonsalues [sic] Aires taballiam preza uos de Crer do que comuos-
co sobre esto da nosa parte falarem 

1 Os critérios de transcrição adotados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., Álbum 
de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
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feita no Crato uinte e simquo dias de outubro era de mil e quatrocentos e treze annos 

da dita Carta asim mostrada aos sobreditos domimgos pascoal e gonsales [sic] Annes diseram 
que elles em nome do comselho do Crato e como homens que pera a dita Carta traziam  sua querensa 
Requeriam ao dito Comselho e homens bons de purtalegre que uzasem e lograsem huns com os outros 
os ditos termos pasando e talhando e bebendo Agoas, e comendo a lande e Bolota ia a elles progia de sua 
parte de o comselho de portalegre lograr o dito termo do Crato, e que esto mesmo  deuia o Comselho de 
purtalegre de Comsintir que o comselho do Crato logrem o seu termo e lhe mandarem emtregar os seus 
penhores que aos ditos seus uezinhos tinham tomados e os ditos vreadores e homens bons fizeram logo 
pergumta Afonso Lourenso e a Vicente escomprinho e Lourenso Afonso e outros homens bons por que 
guiza uzauam / [f. 233] e uiam fazer a dita uezinhansa e os sobreditos diseram que elles uiam paser as 
Eruas e beber e beber [sic] as agoas com seus gados e cortar o Mato aos uezinhos do Cratto no termo de 
purtalegre  e comer A lande saluo na mata e nas coutadas do conselho que sempre ficauam defezas esto 
mede [sic] uiam fazer aos uezinhos de purtalegre no termo do Crato uzando em todo Com elles com todo 
logramento dos ditos termos e os ditos Vreadores e homens bons de portalegre por mais auentamento 
buscaram arqua do comselho e acharam hj algumas escreturas que falasem sobre a dita Rezam e acha-
ram huma Carta d el Rej Dom Denis a quem Deos perdoe escrita em pergaminho e sellada de hum sello 
pendente do dito senhor segundo em ella paresia da qual theor tal he

Dom Denis pella Graca de Deos Rej de portugal e dos alguarues a quantos esta carta Virem faso 
saber que sobre contenda que hora perante mim entre o concelho de purtalegre per fernam  duram e 
Joam domingos seus procuradores auondozos Da huma partte o concelho do Crato per Miguel soares e 
domingos martinz seus proCuradores auondozos da outra sobre as agoas e heruas e talhamento e sobre 
a coutada d alcogur que se huns e outros demandauam e ouuidos mutas Rezõis da huma parte e da ou-
tra e auindo concelho sobre todo julgando mandei e mando que asim como os de purtalegre uzarom do 
tempo do Infante Dom Afonso meu Irmam o passer as eruas e o beber as agoas e a talhar / [f. 233v.º] as 
Aruolles , e de trinta e dezouto e des e quinze annos ora com o conselho do Cratto, e conselho do Crato 
com o de portalegre que asim uzem daqui em diante 

em testemunho desta Cauza dei ao comselho de purtalegre esta minha Carta 
dada Em Santarem noue dias de outubro El Rei mandou por afonso Aires, Martim Lourenso a fes 

era de mil e trezentos e trinta e noue annos

e a dita Cartta asim mostrada, e os ditos homens bons aCordDaram que hera bem de se guardar 
emtre elles o dito logramento pella guiza que se Cumpre uzara o contheudo era [sic] na dita Carta d el Rei 
saluo a dita mata e coutadas que em este Logramento numqua andaram, e mandaram Logo emtregar ao 
dito Domingos pascoal e gonsall eAnes auogados do dito conselho do Crato os penhores e pesas que elles 
os ditos Remdeiros tinham tomados os quais o ditto Domimgos pascoal e gonsal eAnes diseram e outro-
garam em nome do dito comselho do Crato pella guiza que na dita Carta d el Rei he comtheudo e como 
athe qui Lograram como bons uezinhos  e amigos e desto como pasou o dito Domimgos pascoal e gonsal 
eAnes em nome do dito comselho do Cratto pedira hum Instromento ao dito João fernandes procurador 
do Conselho de purtalegre em nome do dito comselho de purtalegre, pedio outro o conselho do Crato 

feito em o dito lugar de purtalegre dia mes e era suso dita, testemunhas Visente martins, e Mar-
tim Afonso taballiam e Aluaro Rodrigues, e Martim gonsalues e outros e eu Vasco Visente taballiam d el 
Rey  na dita Villa de portalegre que esto escreui e aqui meu sinal fis que tal he

o dito instromento que ao conselho de portalegre fora feito por Rezam do que / [f. 234] dito he 
se fizeram nos [sic] d arca do concelho de portalegre digo uendo elle procurador do comcelho da dita 
villa de portalegre he agora lhe hera Requerido  e demandado e porque a elle nam auer que per tanto 
Rogara ao conselho do Crato que lhe emprestase este seu e o fiasem delle pera o dito conselho de pur-
talegre auer o treslado pera sua guarda e que porem pedia ao dito gomes Aires trigueiro Juiz por el Rei 
na dita Villa de purtalegre que prezente estaua que mandase a mim Aires pires taballiam d el Rei na dita 
uilla comsedese sua authoridade que lhe dese o dito instromento em publiqua forma e sob meu sinal e 
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o dito Juis dise que elle ujsto o dito instromento e porquanto o pertencia ao comselho de purtalegre e a 
todos em geral que porem mandaua a mim dito taballiam que lhe dese o treslado do ditto instromento 
sob meu sinal 

testemunhas martim gonsalues caualeiro, e Joam Lourenso Callasta, e Joam Broa, e Gil uasques, 
e simam Velles morador no dito lugar do Cratto, e Joam Vasquo taballiam, e outros e eu Aires pires ta-
balliam d el Rei em a dita Villa de portalegre que por mandado e authoridade do dito Juis este treslado 
do dito instromento escreui e por este escrito meu sinal o que fiz que tal he em testemunho de uerdade 
hera de mil e quatroCentos  e simquoenta e tres annos 

sendo Afonso Bertolomeu procurador deste comcelho de purtalegre este instromento porquanto 
lhe foi dado que eu dito taballiam o tinha auringoado [sic] que ante elle foram procuradores / [fól. 234v.º] 
que o nam tiraram Aluaro martinz pouca Roupa que depois foj  procurador e pagou della com a Custta 
e notta trinta reis de tres libras e meia o sinal, segundo se continha no comprimiso que eu esCriuam 
tresladei, a que me Reporto no proprio que fiqua no Cartorio da Camara desta Cidade e pasei a prezente 
Certidam por mim feita e asinada de meu sinal pubrico e Razo de que uzo que tal he 

em portalegre hoie trinta e hum de outubro de mil e seisCentos e setenta e dous annos 
desta grattis 
Joam perabel 
lugar do publiquo 

E nam se comtinha mais em a dita Certidam que eu manoel pinto esCriuam da Camara nesta Ci-
dade de portalegre e seu termo por sua Magestade que deos guarde aqui fis tresladar da pria [sic] bem e 
na uerdade sem Leuar Couza que duuida fose que Resahluado nam ua e a propria me Reporto 




