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1560, maio, 22, Lisboa – Carta da Rainha D. Catarina sobre a sucessão da conezia da Sé
de Coimbra que se encontrava vaga pela morte do doutor Marcos Romeiro.
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Estamos em presença de uma carta assinada pela Rainha D. Catarina, Regente do
Reino na menoridade do Rei D. Sebastião, dirigida ao deão, dignidades e Cabido da Sé
de Coimbra, com informações sobre uma conezia, na mesma Sé.
Refere-se, textualmente: “[…] Vi a carta que me escrevestes sobre a conesia dessa
See que vagou pelo falecimento do Doutor Marcos Romeiro e agradeço-vos muito o favor
que destes a se tomar posse da dita conesia por minha parte em favor da Universidade
[…]”. Efetivamente, este lugar de cónego da Sé de Coimbra era ocupado por nomeação
da Universidade, tendo sido o professor da Faculdade de Teologia, o doutor Marcos
Romeiro, natural do Funchal, quem ocupara o referido lugar desde 1544, até ao seu
falecimento em 7.3.1560, encontrando-se então vaga a referida conezia.1
Este professor, que estudara em Paris, como bolseiro do Rei D. João III, tendo sido,
depois, ali professor, ingressara em 1545 no corpo docente da Universidade de Coimbra,
da qual viria a ser vice-reitor em 1555. Seria ele a conferir a posse, neste último ano, ao
novo Reitor da Universidade, o Doutor Afonso do Prado.
Sobre este mesmo assunto, de sucessão na conezia, a Rainha D. Catarina escrevera
já uma carta ao Reitor da Universidade, D. Jorge de Almeida, em 20 de março de 1560.2
Sucederá naquele cargo um outro professor da Universidade, desta vez da Faculdade de
Cânones. Trata-se do doutor Juan Peruchio de Mogrovejo que já lecionava na referida
Faculdade desde 1543, aqui residindo até regressar à Universidade de Salamanca, onde
fora estudante, mas agora como professor, em 1565.3
Também os Acordos do Cabido da Sé de Coimbra nos dão notícia desta sucessão
na conezia da Sé de Coimbra, ao referir, em 30 de dezembro de 1560, que nesse dia foi
dada posse a este último professor.4
O provimento das conezias doutorais que era feito pela Universidade, como a que
aqui fica ilustrada, e também das conezias magistrais, pode ser conhecido através da
consulta da documentação existente no Arquivo da Universidade, não só para a Sé de
Coimbra, mas também para Évora, Faro, Guarda, Lamego, Lisboa, Porto e Viseu.
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