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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 DE D. AFONSO IV AO INFANTE JAIME DE ARAGÃO
SOBRE OS RUMORES DO CASAMENTO DO REI DE CASTELA

COM A SUA FILHA [1325-1327]

Transcrição de Diana Martins
IEM – NOVA/FCSH

Resumo

[c. 1325-1327], Santarém, junho, 12

Carta de D. Afonso IV ao infante Jaime, filho de 
Jaime II de Aragão relativamente às notícias que 
circulavam de que o rei de Castela pretendia 
abandonar a sua mulher para casar com a filha 
do rei de Portugal.

Abstract

[c. 1325-1327], Santarém, 12 June

Letter from Dom Afonso IV to infante James, son 
of James II of Aragon, regarding the rumours 
that the King of Castile intended to leave his wife 
in order to marry the daughter of the King of 
Portugal.

Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Cartas Reales, Jaime II, serie general, Jaime II, 
n. 11752.
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Carta de D. Afonso IV ao Infante Jaime de Aragão sobre os rumores
do casamento do Rei de Castela com a sua filha [1325-1327]
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1Documento

[sic]2 e muijto onrrado don Jaime [sic]3 [Sard]enha, de Corcega, Conde de Barcelona, e santa 
egreia de Roma Sinaleirro almirante e Capitan geeral. 

Nos Don Affonso per essa meesma graça Reij de Portugal e do Algarue saude assi como a Rey tijo 
que muyto amamos e de que muijto fiamos e que teemos en logo de padre e pera que queriamos tanta 
uida e saude com onrra come pera nos meesmo. 

vijmos uossa carta en que nos enujastes dizer come don Joham filho do Jffante don Manuel auija 
entendudo que El Reij de Castela queria leixar a Rainha sa molher filha desse don Joham e que queria 
casar con nossa filha . e entendemos todo o que nos sobresto enuijastes dizer E a nos nom he ainda 
cometudo tal preito . E sse per uentura nos for cometudo . tantos e taaes son os boons deuedos que 
nos nesto auemos . e tamanha uoontade auemos de os leuar adeante que en todo guardaremos a nossa 
onrra assi como deuemos. 

Dante en Sanctaren doze dias de Junho . El Reij o mandou . Lourenço martjnz a ffez. 

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.
2 Falta parte do cabeçalho. 
3 Falta parte do cabeçalho. 




