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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 EMPRAZAMENTO DE UMA CASA NA ALCÁÇOVA DE LISBOA, 
LADEADA PELOS PAÇOS RÉGIOS E A CASA DOS CONTOS [1364]

Transcrição de Diana Martins
IEM – NOVA/FCSH

Resumo

1364, Lisboa, novembro, 23

Carta de emprazamento pela qual os raçoeiros 
de Santa Cruz do Castelo fazem emprazamento 
de uma casa situada na Alcáçova de Lisboa, que 
confronta com o Paço Régio da Alcáçova e a Casa 
dos Contos do Rei.

Abstract

1364, Lisbon, 23 November

Long-term lease writ by which the prebendaries 
from Santa Cruz do Castelo lease a house loca-
ted in Lisbon’s Alcáçova, facing the Royal Palace 
of Alcáçova and the King’s House of Accounts.

Lisboa, A.N.T.T., Colegiada de Santa Cruz do Castelo de Lisboa, mç. 4, nº 169
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Carta de emprazamento de uma casa na alcáçova de Lisboa, ladeada
pelos paços régios e a Casa dos Contos [1364]
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1Documento

Sabham quantos este stromento d enprazamento vijrem Como nos Ioham Lourenco [sic] Berto-
lameu iohanis Bernal martjnz vicente annes prioste e procurador de pero guardja vigairo e Raçoeiros da 
Egreia de sancta Cruz da Cidade de lixbõa Emprazamos A uos Gonçalo martjnz E a uossa molher Maria 
dominguez esta que ora Auedes e hũa pessoa qual o prestumeiro de uos nomear hũa casa que nos aue-
mos na Alcaçoua a par dos paaços d el Rej Assj como parte com casas dos Contos d el Rej e com casas de 
Giral caneiro e com Rua publica 

Enprazamos A uos a dicta casa com todas sas entradas e saidas e dereitos e perteenças que tal 
preito e so tal condiçom que uos E a dicta uossa molher e pessoa adubedes E aperoffeiseedes [sic] a 
dicta casa de todo adobio que lhe fezer mester Aa uossa propia custa de guisa que seia melhorada e nom 
peiorada E dedes A nos de Renda e penssom em cada huũ Anno Çinquo libras e huũ par de ffragoos [sic] 
primeiro dia de Ianeiro e fazerdes a primeira paga este primeiro dia de Ianeiro que uem e desi adeante 
Assj em cada huũ Anno por o dicto dia como dicto he E ao ssaimento da dicta prestomeira pessoa a 
dicta casa deue ficar A uos liuremente sem contenda e embargo nenhuũ com toda sa benffeitoria e 
melhoramento E obrigamos os beens das dictas nossas Raçoes A uo lla liurarmos e deffendermos A todo 
tenpo de quem quer que uos sobre ella queira poer embargo so pea de dez soldos cada dia de pea 

E eu sobredicto Gonçalo martjnz por mjm e por a dicta mha molher e pessoa Recebo em mjm a 
dicta casa no dicto Emprazamento pella guisa que dicto he E obrigo todos meus beens moujs e  Raiz a 
comprir as dictas cousas e cada hũa dellas E a pagar ao dicto tenpo as dictas libras e frangoos  E nom as 
comprindo nem manteendo nem outrossij pagando ao tenpo que dij en deante As conpre e mantenha 
e pague A saluo com as custas e despesas que sobre esto forem fectas e com a pea sobredicta E demais 
que uos per nos sem outra Iustiça nenhũa tomedes a posse della E que nom possa chamar a fforça ante 
A ley d El Rej que sobre esto falle 

fectos foram desto dous stromentos na dicta Cidade dentro na dicta Egreia vijnte e tres dias de 
Nouembro Era de mil e quatrocentos e dous Annos 

testemunhas Diego Airas escudeiro Martim Annes gaio Aluaro gonçaluez dicto velho Alcaide E 
outras E eu vaasco martjnz tabelliom d El Rej na dicta Cidade que a esto presente fuj e este stromento 
outro tal scpriuij e em cada huũ delles meu signal fiz que tal [sinal de tabelião] he 

pagou quatro soldos 

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.




