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EDITORIAL

Antes da Pandemia é já uma expressão corrente. 

Tal como já aconteceu no passado, vivemos nestes anos de 2020-2021 momentos marcantes para todos 
[e é expectável que ainda o sejam os momentos vividos em 2022 e 2023]; momentos esses que vão ficar 
como marco temporal. É nossa convicção, e sempre o dissemos, que esta pandemia acaba em 2023. 
Trata-se de uma constatação histórica apenas. Os ciclos virológicos duram, em geral, quatro anos. Para 
o bem e para o mal este ciclo virulento foi o mais grave da nova Idade Global, o novo período da divisão 
histórica, cujo cronos será marcado desde que o homem colocou o primeiro satélite no Espaço. Como 
vimos escrevendo desde 2012: «Idade Global que destrona e sucede à Idade Contemporânea, tal como 
esta destronou e sucedeu à Idade Moderna». Antes, durante e depois da Pandemia vão ser expressões das 
gerações presentes. O futuro nos revelará o seu significado e o seu peso na História. 

Sem pandemia e vacinada contra um vírus assassino, Fragmenta Historica continua a viver. Fruto de um 
trabalho dedicado de amigos, o futuro da História saberá agradecer. São muitos e muitos os documentos 
que se tiram da morte; o meu obrigado a todos os jovens que vão alimentando essa secção. Aos mais 
jovens de todos, Iria Gonçalves e Ângela Beirante, devemos-lhes um olhar assertivo com dois temas novos 
que ocupam o imaginário da atualidade – o pernoitar em consequência das múltiplas viagens e a utilização 
corrente da cortiça – preocupações de hoje e de ontem, que afinal não são tão novos assim.

Inicialmente o tema de capa deste número estava previsto ser dedicado ao 5.º centenário da morte de 
Manuel, o rei venturoso. Seria um tema escrito a duas mãos com um denominar comum – o rei em 
armadura e a armadura do rei. O rei em armadura seria uma observação, por nós escrita, sobre a iluminura 
que se encontra na Áustria – Wien: Österreichische Nationalbibliothek, Mss. 1783 – decorando um Missal 
polifónico do séc. XVI; a armadura do rei seria uma observação, escrita por Frederico Duque dos Santos 
(que desenvolve o tema como estudo em âmbito do Mestrado em História, na FCSH-UN), sobre o arnês 
(com peças adicionais adaptáveis ao combate de campo), que se guarda em França – Paris: Musée de 
l’Armée, inv. G. Po.555 – com marca de Niccolò Silva (ativo entre 1511-1549). O anúncio de que a Armadura 
estará presente em Portugal (2021-2022), no Mosteiro dos Jerónimos, levou à mudança do tema de capa. 
Um autógrafo de Lopo de Almeida, revela-nos aspetos da diplomacia e a letra deste personagem de toga 
que se notabilizou no século XV.

Fragmenta Historica começa a ter o seu lugar, o seu espaço. Obrigado, amigos!

Algodôr, dezembro de 2021.

João José Alves Dias




