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Indeléveis laços de colaboração
luso-árabe

The Indelible ties of Luso-Arab
collaboration

No dia 2 de outubro de 2018, a Universidade de Coimbra atribuía o título de
Doutor honoris causa a Sua Alteza o Xeque
Dr. Sultan Bin Muhammad Al Qasimi. Esta
distinção académica, de elevadíssimo valor
simbólico, inaugurava também uma crescente
aproximação entre a instituição alma mater
por excelência da Lusofonia e o Emirado de
Sharjah, sendo pautada, desde o início, pelo
desejo mútuo de desenvolver relações for tes
e duradoiras, com par ticular incidência sobre
a área da cultura.

On October 2, 2018, the University of
Coimbra awarded the degree of Doctor
honoris causa to His Highness Sheikh Dr.
Sultan Bin Muhammad Al Qasimi. In addition
to its very high symbolic value, this academic
honour inaugurated an ever increasing
closeness between the institution that is the
alma mater par excellence of the Lusophone
world and the Emirate of Sharjah. From the
beginning, this closeness reflected a mutual
desire to develop strong and lasting relations,
with par ticular focus on the area of culture.
The organization, on October 3 and 4, 2022,
of the “Sharjah Literary Days in Coimbra”
is par t of this broader purpose, bringing
together academics and cultural officials from
Coimbra and Sharjah who share the goal of
strengthening Luso-Arab cultural ties. This
significant moment is enriched by a magnificent
exhibition based on the rich resources of the
Coimbra University Archive. In turn, this has

A organização, nos dias 3 e 4 de outubro
de 2022, das “Jornadas Literárias de Sharjah
em Coimbra” insere-se nesse propósito mais
amplo, ao reunir académicos e responsáveis
culturais de Coimbra e de Sharjah, movidos
pelo mesmo objetivo de estreitar os laços
culturais luso-árabes. Este significativo momento foi enriquecido por uma preciosa
exposição baseada na riqueza dos fundos
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do Arquivo da Universidade de Coimbra e
que motivou a elaboração deste “Roteiro da
Exposição”. Apesar da sua relativa brevidade,
é um testemunho muito eloquente da riqueza
das influências multiseculares que marcam
profundamente a relação entre as culturas
portuguesa e islâmica, percorrendo um
itinerário que vai desde a liturgia moçárabe
até à tradução para árabe de obras dos mais
paradigmáticos poetas por tugueses: Camões
e Pessoa.
Merece assim as mais vivas felicitações o
Arquivo da UC, pela forma tão empenhada
como contribuiu para estreitar os caminhos
entre Coimbra e Sharjah, ilustrando o aprofundamento crescente desta mútua e frutuosa
colaboração.
Delfim F. Leão
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inspired the production of this “Catalogue
of the Exhibition”, which, despite its relative
brevity, is a very eloquent testimony to the
richness and profundity that over the centuries
have deeply marked the relationship between
Por tuguese and Islamic cultures. The itinerary
of this ‘Roadmap’ runs from the Mozarabic
liturgy to translations into Arabic of works
by those most paradigmatically Por tuguese
poets: Camões and Pessoa.
The UC Archive, therefore, deserves
enthusiastic congratulations for the way
in which it has contributed to shor tening
the road between Coimbra and Sharjah,
illustrating the increasing depth of this mutual
and fruitful collaboration.

Delfim F. Leão
Vice-Rector for Culture and Open Science
University of Coimbra
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Introdução

Introduction

O catálogo da exposição documental intitulada
“Jornadas Literárias de Sharjah em Coimbra”
vem na sequência do desafio lançado pelo
Senhor Vice-Reitor para a Cultura e Ciência
Aber ta, Prof. Doutor Delfim F. Leão, ao
Arquivo da Universidade de Coimbra (de
agora em diante, AUC). Seguindo esse repto,
a presente exposição documental ilustra as
Jornadas, de mesmo nome, que se realizam na
Sala Dom João III, nos dias 3 e 4 de outubro
de 2022. Ela tem como “norte” a cultura
islâmica e os seus reflexos na documentação
produzida e acumulada pela Universidade
de Coimbra, acessível nalguns dos fundos
documentais conservados no AUC ao longo
dos séculos.

The catalogue of the documentary exhibition

Os diversos documentos que se encontram
na nossa posse foram “visitados” ou
“revisitados”, com o fito de “pinçar” aqueles
que as fontes ou a memória, for talecidas
pelos longos anos de dedicação aos arquivos,

the aim of pinpointing those items that the

“Sharjah Literary Days in Coimbra” is a
response to a challenge issued by the ViceRector for Culture and Open Science, Prof.
Dr. Delfim F. Leão to the Archive of the
University of Coimbra (hereafter AUC).
The documentary exhibition illustrates the
Conferences of the same name, which take
place in the Dom João III Room, on October
3 and 4, 2022. The subject is Islamic culture
and its representations in the archival records
created and accumulated by the University of
Coimbra over the centuries.
Some of the documents in our possession
were visited, or perhaps better “revisited”, with
sources or memory, strengthened by the long
years of dedicated work in the archives, could
not overlook. Guided by the proposed theme,
we initially selected 20 items, representing six

5

Arquivo da Universidade de Coimbra
Archive of the University of Coimbra

não deixariam escapar. Seguindo o tema
proposto, selecionámos inicialmente 20 itens,
representativos de seis diferentes fundos de
arquivo e de duas coleções documentais do
AUC.
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Uma rápida análise comprova a diversidade
documental a que somos presentes.
Comecemos por citar um grupo constituído
por oito documentos per tencentes a quatro
diferentes conjuntos, nomeadamente, a
coleção de “Fragmentos de Códices de
Pergaminho”, o fundo do “Mosteiro de São
Paulo de Almaziva”, o fundo do “Colégio
de Santo Antão de Lisboa” e o fundo do
“Cabido da Sé de Coimbra”. Continuemos o
percurso, seguindo pelo preciosíssimo fundo
documental da Universidade de Coimbra, de
onde selecionámos outros oito documentos,
provenientes, neste caso, de algumas séries
documentais relevantes, nomeadamente:
“Estatutos”, “Folhas de ordenados”, Livros de
apresentação de colegiaturas e familiaturas”
e “Livros de Sumários da FLUC”. Na série
documental “Apontamentos científicos –
fórmulas matemáticas”, que integra o Arquivo
Pessoal “Manuel dos Reis”, identificámos
outros quatro itens relevantes, do ponto de

different archival fonds and two others AUC
documentary collections.
A quick analysis clearly establishes the
diversity of the documents presented. Let
us begin with the mention of a set of eight
records belonging to four different sets of
documents, specifically, the collection of
“Fragments of Parchment Codices”, the fonds
of the “Monastery of São Paulo de Almaziva”,
the fonds of the “Colégio de Santo Antão de
Lisboa”, and the fonds of the “Cabido da Sé
de Coimbra”. To continue our journey, we
explored the valuable archival fonds of the
University of Coimbra, from which a fur ther
eight documents were selected, coming, in
this case, from series of records, specifically:
“Statutes”, “Salary sheets”, “Collegiate
presentation books and family members”
and “FLUC summary books”. The personal
papers of “Manuel dos Reis”, should also be
mentioned. From this archive, four additional
items, coming from the record series named
“Scientific notes – mathematical formulas”,
were also identified. Finally, to “crown” the
exhibition elegantly, two contemporary
bibliographic works temporarily ceded to the
AUC were also incorporated.
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vista arquivístico, na composição da presente
seleção documental. Por fim, de modo a
“coroar” convenientemente a exposição,
integrámos duas obras bibliográficas contemporâneas, temporariamente cedidas ao AUC.

The chronological scope of the exhibition

O período cronológico evidenciado nesta
exposição transporta-nos a documentos
que transitam entre os séculos X-XI e XXI,
sendo mais representativos, dado o número
de documentos selecionados, o século XVI e
o século XX.

represented.

Os documentos encontram-se ordenados,
predominantemente, do mais antigo ao mais
atual. Visualmente, apoiam-se numa paleta de
cores cuidadosamente escolhida, de modo
a realçar e “iluminar” alguns pormenores de
outro modo menos visíveis.

makes available to us documents from the
10th-11th to 21st centuries. In terms of the
number of documents, the 16th century
and the 20th century are the most highly
The documents, for the most par t, are put
in chronological order from the oldest to
the most recent, anchoring themselves in a
carefully chosen colour palette, to highlight
and “illuminate” some details that are
otherwise less visible.
Regarding content, typologies, or formats, we
find letters of sale, accounts and bills, class
summaries, bindings, fragments of parchments,
books, notes for mathematical studies, and

No que respeita aos conteúdos, tipologias
ou formatos, observam-se car tas de venda,
documentos de despesas, sumários de aulas,
encadernações, fragmentos de pergaminhos,
livros,
apontamentos
para
estudos
matemáticos, entre outros.

much else.

Os critérios que governam a seleção desvelam-se nas “Notas sobre a seleção
documental” e nas informações descritivas

Dr. Ana Maria Bandeira.

The criteria that govern the selection are
revealed, either in the “Notes on documentary
selection”, or in the descriptive information
provided in the catalogue that accompanies
the

exhibition, meticulously

written

by

Moving forward from this documentary
exhibition, it is expected that it will stimulate
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disponibilizadas no catálogo que acompanha
a exposição, ambas cuidadosamente redigidas
pela Dra. Ana Maria Bandeira.

new studies and writing on the subject, inside

Desta exposição documental, espera-se que
impulsione novos estudos e apontamentos
sobre o tema, dentro e fora da Universidade
de Coimbra. Se, de facto, os Arquivos precisam
dos documentos e de quem pacientemente
os utiliza, encontrando aí a razão da sua
existência, também os documentos necessitam
dos Arquivos, onde podem inventar-se e
reinventar-se continuamente.

who patiently use them, finding the reason

Maria Cristina Vieira de Freitas
Diretora
Arquivo da Universidade de Coimbra
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and outside the University of Coimbra. If,
in fact, Archives need documents and those
for their existence there, documents also
need Archives, where they can be continually
invented and reinvented.
Maria Cristina Vieira de Freitas
Director
Archive of the University of Coimbra
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Notas sobre a seleção documental
A presente seleção documental, subordinada
ao tema da herança cultural islâmica, entre nós,
só foi possível fazer-se pela grande diversidade
de fundos documentais do AUC, seu valor
informativo e alargado âmbito cronológico
que cobrem. Ao iniciar a mostra documental,
está presente uma das mais antigas peças
arquivísticas do nosso acervo, já estudada
por diversos investigadores e que continuará
sempre a colocar-nos interrogações. Tratase de um fragmento de um códice com
notação musical, toledana, atribuível aos
séculos X ou XI, que terá per tencido à Sé
Catedral de Coimbra e é um raro exemplo
da liturgia moçárabe que então se praticava.
Terminamos a exposição com dois exemplos
de impressos, deste ano de 2022, gentilmente
cedidos para a exposição, reveladores das
primeiras edições, em língua árabe, de dois
dos maiores escritores por tugueses: Camões
e Fernando Pessoa.
Todas as outras peças arquivísticas, dadas a
conhecer, procuram ilustrar aspetos diversos

Notes about
selection

the

documentary

The present selection of documents on the
theme of Por tugal’s Islamic cultural heritage
was made possible by the great diversity and
profundity of the documentary resources of
the Archive of the University of Coimbra,
their informative value and wide chronological
scope. At the beginning of the documentary
exhibition, we present one of the oldest
archival pieces in our collection, one already
studied by several researchers, and which will
continue to provoke questions. It is a fragment
of a codex with musical notation, “Toledan”,
attributable to the 10th or 11th centuries. It
would have belonged to Coimbra Cathedral,
being a rare example of the Mozarabic liturgy
that was practiced at the time. We end
with two printed books of the current year
2022, generously provided for the exhibition,
specifically the first editions, in Arabic, of two
of the greatest Por tuguese writers, Camões
and Fernando Pessoa.
All other archival pieces seek to illustrate
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da influência islâmica na cultura por tuguesa,
como é o caso dos guadamecis. Desta ar te
de trabalhar o couro, nos dão testemunhos
alguns manuscritos do AUC, entre os quais
escolhemos um exemplo, revelador de
como estas peças figuravam em acervos
de residências par ticulares. Ainda hoje,
muitos guadamecis fazem par te de acervos
museológicos nacionais. Em pele é também
uma rara encadernação, de arte mudéjar
do séc. XVI que enriquece, sobremaneira, o
nosso acervo bibliográfico.
Não poderiam deixar de figurar trabalhos do
Doutor Manuel dos Reis, ilustre matemático
e cientista, que foi docente da Universidade
de Coimbra, cujo arquivo pessoal deu
entrada no AUC, há alguns anos. Entre os
estudos a que se dedicou, estão presentes
“a navegação árabe no Oceano Índico” e a
“Rosa dos ventos árabe”, manuscritos com
fórmulas matemáticas que só poderão ser
entendidos por especialistas, na matéria.
Era imprescindível incluir documentação
medieval que nos revela tantos casos de
toponímia, de origem árabe, como Albarrol,
Alcarraques, Azoia, etc., de que é testemunho
um códice pergamináceo do Mosteiro
cisterciense de São Paulo de Almaziva. Por

different aspects of the Islamic influence on the
Por tuguese culture, such as the Guadamecis.
Some manuscripts from the AUC provide us
with testimonies to this ar t of working leather,
from among these we chose an example,
showing that in the first instance these
pieces appeared in the collections of private
residences. Today, many Guadamecis are par t
of national museum collections. Also in leather,
a rare binding of Mudejar ar t from the 16th
century, something that greatly enriches our
bibliographic collection, is displayed.
The works of Doctor Manuel dos Reis, an
illustrious mathematician and scientist and
professor at the University of Coimbra, whose
personal archive was added to the AUC a
few years ago, could not be excluded. Among
the studies to which he dedicated himself,
are The Arab navigation in the Indian Ocean
and the Rose of the Arab winds, manuscripts
containing mathematical formulae that can
only be understood by specialists in the field.
It was essential to include medieval documents
that reveal so many cases of toponymy of
Arab origin, such as Albarrol, Alcarraques,
Azoia, etc., as evidenced by a parchment
codex from the Cistercian Monastery of São
Paulo de Almaziva. For its par t, Coimbra is
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seu lado, Coimbra está ainda representada
com a divulgação duma cópia, do séc. XVIII,
do Livro Preto, famoso car tulário medieval
da Sé de Coimbra, tendo sido selecionado
um documento sobre a governação do alvazil
D. Sesnando, no séc. XI, numa cidade de
população moçárabe.
Na construção do edifício da Sé Catedral de
Coimbra terão trabalhado os mais diversos
pedreiros e operários. Conserva-se, ainda
hoje, bem visível, uma inscrição em árabe
numa das pedras do edifício, cuja autoria
já foi atribuída a um pedreiro moçárabe.
A tradução do seu texto deixamo-la, agora,
a finalizar estas breves palavras: “Escrevi
isto como recordação permanente do meu
sofrimento. A minha mão perecerá um dia, mas
a grandeza ficará”. O mesmo se diga sobre
todos os que redigiram as peças arquivísticas
agora selecionadas e apresentadas. Todos
pereceram já, mas a grandeza da cultura
islâmica permanece como legado.

fur ther represented by the publication of
a 11th century copy of the “Livro Preto”,
a famous medieval car tulary of Coimbra
Cathedral. The document selected concerns
the governance of D. Sesnando, the alvazil
(governor) in the 11th century of a city with
a Mozarabic population.
The most diverse stonemasons and workers
laboured on the construction of Coimbra
Cathedral. An Arabic inscription, the
authorship of which has been attributed to
a Mozarabic stonemason, is still clearly visible
today. We quote a translation of his text to
conclude these brief remarks: “I wrote this as a
permanent reminder of my suffering. My hand will
perish one day, but greatness will remain”. The
same can be said of all those who wrote the
archival pieces selected and presented here.
All have already perished, but the greatness of
Islamic culture remains as a legacy.
Ana Maria Leitão Bandeira
Archivist

Ana Maria Leitão Bandeira
Arquivista
Arquivo da Universidade de Coimbra

Archive of the University of Coimbra
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Doc. 1
Séc. X-XI (?)
Fragmento de um manuscrito, com notação
musical, de um Antifonário Moçárabe ou Liber
Misticus.

Century X-XI (?)
Fragment from a manuscript, with musical
notation, of a Mozarabic Antiphonary or Liber
Misticus.

Letra visigótica e neumas de notação musical,
com caraterísticas de notação toledana,
numa só linha, gravada a ponta seca. Exemplo
de fragmento de livro representativo de
liturgia moçárabe, praticada na Sé Catedral
de Coimbra. Este fragmento terá pertencido
a um códice da Sé Catedral de Coimbra.

Visigothic letter and musical notation neumes,
with characteristics of Toledan notation, in a
single line, engraved with dry point. Example
of a fragment of a representative book of the
Mozarabic liturgy, as practiced in Coimbra
Cathedral. This fragment may have belonged
to a codex of the Cathedral

PT/AUC/COL/FCP – Fragmentos de Códices de Pergaminho

PT/AUC/COL/FCP – Fragmentos de Códices de Pergaminho

(COL) – AUC-IV-3.ª-Gav. 44 – n.º 22

(COL) – AUC-IV-3.ª-Gav. 44 – n.º 22
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Doc. 2
1088, março, 1 (em cópia do séc. XVIII)
– O governador D. Sesnando confirma a
doação de certas propriedades localizadas
em Vila Mendia, nos arredores da cidade de
Coimbra, que fora feita a D. Paterno, Bispo
de Coimbra. Também o autoriza a sair da
cidade, para se tratar quer em terra de
cristãos quer de mouros.

1088, March 1st (18th century copy)
– Governor D. Sesnando confirms the
donation of some properties located in
Vila Mendia, on the outskirts of the city of
Coimbra, which had been made to D. Paterno,
Bishop of Coimbra. He also authorizes him
to leave the city, to occupy himself either in
the land of Christians or of Moors.

Entre os nomes de testemunhas diversas
encontramos nomes visigóticos, como
Gundezindis, Fredariz, Truitezindis, mas
também encontramos o nome de Muferrichi
Iben Azaki.

Among the names of different witnesses, we
find Visigothic names such as Gundezindis,
Fredariz, and Truitezindis, but we also find the
name Muferrichi Iben Azaki.

PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F);
Livro Preto, cópia do séc. XVIII, (DC), fl. 20v-21 – AUC-III1.ªD-3-4-16

PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F); Livro
Preto, cópia do séc. XVIII, (DC), fl. 20v-21 – AUC-III-1.ªD-34-16
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Doc. 3
1285, fevereiro, 8, Coimbra – Pública forma
de uma carta de venda, pela qual D. Soeiro
e sua esposa Elvira vendem, a Salvador
Alcarrac e a sua esposa Justa, “uma vila” em
Alcarraques, por vinte morabitinos. Redigido
pelo tabelião público Egídio Vicente, por
autoridade de D. João Peres, mestre escola
e vigário de D. Aimeric, Bispo de Coimbra.
Temos presente um de muitos exemplos
que podiam ser evocados de toponínia de
origem árabe.
O pergaminho apresenta dois documentos,
escritos em latim, sendo o sumário
respeitante ao documento redigido em
primeiro lugar.

1285, February 8th, Coimbra – Public form
of a letter of sale, by which D. Soeiro and
his wife Elvira sell, to Salvador Alcarrac and
his wife Justa, “a village” in Alcarraques, for
twenty Morabitinos. Written by the public
notary Egídio Vicente, by authority of
D. João Peres, schoolteacher, and vicar of
D. Aimeric, Bishop of Coimbra.
This is one of the many examples that could
be evoked of toponymy of Arab origin.
The parchment presents two documents,
written in Latin, with a summary of the
document that was written in the first place.
PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F);
Pergaminhos (COL) – AUC-V-3.ª- Móv.1 – Gav.1 – n.º 1

PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F);
Pergaminhos (COL) – AUC-V-3.ª- Móv.1 – Gav.1 – n.º 1
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Doc. 4
1232, dezembro, Coimbra (em cópia do séc.
XIII)

1232, December, Coimbra (13th century
copy)

Carta de venda (está datada na Era de 1270)
por D. Urraca Alfonsi e seu filho Alfonsus
Fernandi, de umas propriedades em Alfarelos.
A venda foi feita ao Abade do Mosteiro de São
Paulo de Almaziva e entre as propriedades
referidas há, também, propriedades junto
aos campos do Mondego.

Letter of sale (dated to 1270 A. D.) by
D. Urraca Alfonsi and her son Alfonsus
Fernandi, of properties in Alfarelos. The sale
was made to the Abbot of the Monastery
of São Paulo de Almaziva and among the
properties mentioned there are also
properties close to the Mondego fields.

Refere-se, nomeadamente, Azoia topónimo
que tem origem na palavra árabe az-zâwiya
que significa ermida, subentendendo-se a
sua existência naquele local. Por sua vez,
o topónimo Almaziva, também de origem
árabe, corresponde hoje à localidade de São
Paulo de Frades, onde existiu o mosteiro
medieval cisterciense.

It refers to the name Azoia, which originates
from the Arabic word az-zâwiya which means
hermitage, implying that one existed in that
place. In turn, the toponym Almaziva, also of
Arab origin, corresponds today to the town
of São Paulo de Frades, where a medieval
Cistercian monastery once stood.
PT/AUC/MC/MSPAL – Mosteiro de São Paulo de Almaziva

PT/AUC/MC/MSPAL – Mosteiro de São Paulo de Almaziva
(F); Cartulário (DC) – AUC-V-3.ª- CF – n.º 10

(F); Cartulário (DC) – AUC-V-3.ª- CF – n.º 10
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Doc. 5
1328, julho, 10, Penela – Carta de venda pela
qual Pedro Amigo e sua mulher Domingas
Mateus vendem a Pedro Domingues Galego
e a sua mulher Margarida Peres uma vinha
em Albarrol, no termo de Penela, pelo preço
de sete libras portuguesas.
Este é mais um exemplo, entre muitos, de
toponímia de origem árabe.

1328, July 10th, Penela – Letter of sale by
which Pedro Amigo and his wife Domingas
Mateus sell Pedro Domingues Galego and his
wife Margarida Peres a vineyard in Albarrol,
at the edge of Penela, for the price of seven
Portuguese pounds.
This is one more example, among many, of a
toponymy of Arab origin.

Documento redigido, na parte superior do
pergaminho, pelo tabelião Afonso Viegas, de
Penela, com o seu sinal tabeliónico.

The notary sign of the notary Afonso Viegas,
from Penela, by whom this document
is written, can be seen at the top of the
parchment.

PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F);
Pergaminhos (COL) – AUC-V-3.ª- Móv.1 – Gav.1 – n.º 30

PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F);
Pergaminhos (COL) – AUC-V-3.ª- Móv.1 – Gav.1 – n.º 30
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Doc. 6
1544 – Lista com registo do pagamento feito
a lentes e funcionários da Universidade, em
que consta nome de Luís Nunes, médico e
professor da cadeira de Tertia, da Faculdade
de Medicina, em que se lia Avicena.

1544 – List with the registration of the
payment made to university professors and
employees, which includes the name of Luís
Nunes, doctor and professor, of the Tertia
chair at the Faculty of Medicine, in which
Avicenna was read.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livro de
Atos, Graus, Provas de Curso, Provisões (DC), 1537-1550,

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livro de

fl. 253 – AUC-IV-1.ªD-1-1-3

Atos, Graus, Provas de Curso, Provisões (DC), 1537-1550, fl.
253 – AUC-IV-1.ªD-1-1-3
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Doc. 7
1591 – Estatutos da Universidade de
Coimbra (Liber III, Tit. LII) em que é feita
alusão à cadeira de Avicena, quando se
determina a formação dos “Licenciados em
Medicina & oposições nella”.

1591 – Statutes of the University of Coimbra
(Liber III, Tit. LII) in which an allusion is made
to the chair of Avicenna, when determining
the program for the “Graduates in Medicine
& oppositions”.

O § 4 diz respeito às oposições das cadeiras
da Faculdade de Medicina. São referidos os
pontos que se devem dar aos opositores
“e se for de Avicena, dar se hão em todo o
volume de Avicena”.

§ 4 concerns the applications to the chairs
of the Faculty of Medicine. Contents to be
given to applicants are mentioned “and if it is
by Avicenna, it can be found in the entire volume
of Avicenna”.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Estatutos

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Estatutos

(SR), 1591, fl. 162 – AUC-IV-1.ªD-2-3-62A

(SR), 1591, fl. 162 – AUC-IV-1.ªD-2-3-62A
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Doc. 8
1598, outubro, Coimbra – Registo das
despesas para consertar os azulejos da Sé
de Coimbra. Pagamento feito a Jerónimo
Fernandes “de meio dia q veo consertar hos
azulejos”.

1598, October, Coimbra – Record of
expenses to repair the tiles of the Cathedral
of Coimbra. Payment made to Jerónimo
Fernandes who “by the half-day came to fix
the tiles”.

Deve referir-se que os azulejos da Sé de
Coimbra vieram de Sevilha, no início do
séc. XVI, sendo belos exemplares de arte
hispano-árabe.

It should be noted that the tiles of the
Cathedral of Coimbra came from Seville, at
the beginning of the 16th century, and are
beautiful examples of Hispano-Arab art.

PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F);
Livros de despesa da obra da Sé (SR), 1598, fl. 12v – AUCV-3.ª-1-4-106

PT/AUC/DIO/CSCBR – Cabido da Sé de Coimbra (F); Livros
de despesa da obra da Sé (SR), 1598, fl. 12v – AUC-V3.ª-1-4-106
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Doc. 9
Séc. XVI
Encadernação mudéjar

16th Century
Mudejar binding

A presente encadernação mudéjar, em
pergaminho, foi adaptada ao Livro de
apresentação de colegiaturas e familiaturas do
Pontifício e Real Colégio de São Pedro (16231790).

The present Mudejar binding, on parchment,
was adapted to the Livro de apresentação de
colegiaturas e familiaturas do Pontifício e Real
Colégio de São Pedro (1623-1790).
PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Real Colégio

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Real Colégio
de São Pedro (SF); Livros de apresentação de colegiaturas e

de São Pedro (SF); Livros de apresentação de colegiaturas e
familiaturas (SR) - AUC-IV-1.ªE-7-5-13

familiaturas (SR) - AUC-IV-1.ªE-7-5-13

Exemplar único no AUC é, certamente, uma
tipologia de encadernação rara em outros
arquivos do país. Terá sido adquirida, pelo
referido Colégio, a comerciantes livreiros
de Coimbra que a trouxeram, decerto, de
Espanha, onde existem inúmeros exemplos
destas encadernações. Anteriormente, pertenceu a uma obra que tinha por título, que
ainda pode ser lido, no interior da badana,
Manual 1591. Também a dimensão do miolo
do volume atual, ligeiramente superior à
da encadernação, confirma que foi feito

A unique piece in the AUC, this is certainly a
rare binding typology in other archives in the
country. It must have been acquired, by the
aforementioned College, from booksellers
in Coimbra who certainly brought it from
Spain, where there are numerous examples
of these bindings. Previously, it belonged to
a work whose title, which can still be read
inside the cover, was Manual 1591. Also,
the size of the current volume, it is slightly
larger than the binding, confirms that it is
a reuse. The closing loops of this envelope
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esse reaproveitamento. As presilhas de
fecho desta encadernação em envelope,
com badana, estão completas, mas já são
omissos os botões de fecho, geralmente
feitos com uma tira de pergaminho enrolada,
restando apenas o vestígio dos mesmos.
O belo trabalho de entrelaçados, com
tiras de pergaminho, em forma de estrela,
bem como as aplicações de pele de cor
mais escura, para reforço da costura dos
cadernos, denota um trabalho habilidoso e
muito raro.
O trabalho de entrançado que forma os
motivos hispano-árabes evidencia a sua
complexidade, neste pormenor da badana da
encardenação. No verso da badana podemos
apreciar a sequência da trama circular, num
dos motivos e no outro em estrela.

binding, with flap, are complete, but the
closing buttons, usually made with a strip of
parchment, are already omitted, leaving only
traces. The beautiful work of interlacing,
with star-shaped stripes, as well as the
applications of leather of darker colour
to reinforce the sewing of the notebooks,
denote a skillful and very rare work.
The braiding work that forms the HispanoArabic motifs points up its complexity in the
detail of the binding flap. On the back of the
flap, we can see the sequence of the circular
pattern in one of the motifs and star shapes
in the other.
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Doc. 10
Séc. XVI

16th Century

Letra capital com iluminura nas cores
vermelha e azul, com desenho de inspiração
hispano-árabe.

Capital letter with red and blue illumination,
with a Hispano-Arabic-inspired design.

Trata-se de um fragmento de códice
litúrgico, com notação musical, que
foi reaproveitado numa encadernação.
Atualmente, desconhece-se a origem desse
volume, a cuja encadernação pertenceu.

It is a fragment of a liturgical codex, with musical notation, which was reused in a binding.
The origin of the volume, to which this binding belonged, is currently unknown.
PT/AUC/COL/FCO – Fragmentos de códices em Pergaminho

PT/AUC/COL/FCO – Fragmentos de códices em Pergaminho

(COL) – AUC- IV-3.ª-Gav. 45

(COL) – AUC- IV-3.ª-Gav. 45
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Doc. 11
1627, julho, 22, Lisboa – «Rol das pesas que
entreguei a meu pai», redigido e assinado por
Mariana Colaço.

1627, July 22nd, Lisbon – «Roll of objects gave
to my father», written and signed by Mariana
Colaço.

Lista de objetos, nos quais se incluem
porcelanas da Índia e colchas de seda da
Índia, mas também guadamecis, mencionados
logo na primeira linha: “coatro goadamisis”.
O guadamecil, com origem na palavra árabe
“gadamesí” era um trabalho de grande
labor artístico, baseado numa gravação
em couro, podendo ter uma pintura
polícroma e com dourados. Os guadamecis
podiam ser utilizados como reposteiros ou
como coberturas de mobiliário e mesmo
ornamentação de paredes.
Existiam nas casas mais abastadas e também
em diversas instituições. No acervo do
Arquivo da Universidade de Coimbra podem
ser localizados documentos diversos, com
referência a guadamecis, seja em inventário
de bens móveis, seja quanto à sua aquisição
e pagamento.

List of objects, including porcelain and silk
bedspreads from India, but also guadamecis,
mentioned in the first line:“coatro goadamisis”
(four).
Guadamecil, with its origins in the Arabic
word “gadamesí” was a great artistic work,
based on a leather engraving, which could
have a polychrome painting and gilding.
The guadamecis could be used as curtains
or as furniture coverings and even wall
decorations.
They existed in the wealthiest homes and
also in various institutions. In the collection
of the Archive of the University of Coimbra,
several documents with references to
guadamecis can be found, whether in the
inventory of movable assets or in terms of
their acquisition and payment.

PT/AUC/MC/CSAL – Colégio de Santo Antão de Lisboa (F);
«Lisboa - Foros defronte do Colégio» (DC), fl. 175 – AUCIV-2.ªE-23-2-11

PT/AUC/MC/CSAL – Colégio de Santo Antão de Lisboa (F);
«Lisboa - Foros defronte do Colégio» (DC), fl. 175 – AUCIV-2.ªE-23-2-11
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Doc. 12
1760, outubro (?), Coimbra – Registo do
pagamento de ordenado ao Dr. António
José da Silva, médico conimbricense, lente
da cadeira de Avicena que lhe foi atribuída
por Mercê Régia em 21.8.1759 da qual
tomou posse em 2.11.1759. Trata-se do
pagamento da terceira terça do ano letivo
de 1759-1760.

1760, October (?), Coimbra – Record of
salary payment to Dr. António José da Silva,
a physician and professor from Coimbra,
holder of the Avicenna chair that was
assigned to Mercê Régia on 21.8.1759,
which he took possession of on 2.11.1759.
This paymwent is for the third part of the
academic year 1759-1760.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Folhas de

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Folhas de

Ordenados (SR), 1759-60, fl. 12v – AUC-IV-1.ªE-11-5-36

Ordenados (SR), 1759-60, fl. 12v – AUC-IV-1.ªE-11-5-36
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Doc. 13
1950-1960 (?) – Teoria do regimento árabe da
estrela do Norte.

1950-1960 (?) – Theory of the Arab Regiment
of the North Star.

Apontamentos com cálculos matemáticos da
autoria do Doutor Manuel dos Reis, notável
matemático e cientista que foi professor das
cadeiras de Mecânica e Astronomia, Mecânica Racional e Cálculo de Probabilidades,
da Faculdade de Ciências da Universidade
de Coimbra. Faz alusão a um trabalho do
Doutor Luciano Pereira da Silva, professor
da mesma Faculdade, sobre o mesmo tema:
”Pelo desenho do Dr. Luciano parece que as
4 “posições” carateristicamente árabes do
regimento coincidem…”.

Notes with mathematical calculations
by Doctor Manuel dos Reis, a notable
mathematician and scientist who was a
professor in Mechanics and Astronomy,
Rational Mechanics and Calculation of
Probabilities at the Faculty of Sciences of the
University of Coimbra. It alludes to a work
by Dr. Luciano Pereira da Silva, a professor
at the same Faculty, on the same topic:
“Based on the drawing by Dr. Luciano it seems
that the 4 characteristically Arab “positions” of
the regiment coincide…”.

PT/AUC/APF/MR – Manuel dos Reis (F); Apontamentos

PT/AUC/APF/MR – Manuel dos Reis (F); Apontamentos

científicos – fórmulas matemáticas (SR) – AUC-VI-3.ª-11-1-12

científicos – fórmulas matemáticas (SR) – AUC-VI-3.ª-11-1-12
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Doc. 14
1950-1960 (?) – Rosa dos ventos árabe,
navegação no Oceano Índico na região tropical
norte.

1950-1960 (?) – Arab wind rose, navigation in
the Indian Ocean in the northern tropical region.

Apontamentos e cálculos matemáticos
da autoria do Doutor Manuel dos Reis.
A interpretação dos apontamentos apenas
pode ser feita por especialistas nesta matéria.
A datação foi determinada por suposição, por
estarem juntos com outros de documentos,
pois nada permite identificar, com precisão, a
sua data.

Notes and mathematical calculations by
Doctor Manuel dos Reis. The interpretation
of the notes is only possible for specialists
in the field.
The dating was determined by supposition,
as they are together with other documents,
and nothing else allows us to precisely
identify their date.

PT/AUC/APF/MR – Manuel dos Reis (F); Apontamentos
científicos – fórmulas matemáticas (SR) – AUC-VI-3.ª-11-1-12

PT/AUC/APF/MR – Manuel dos Reis (F); Apontamentos
científicos – fórmulas matemáticas (SR) – AUC-VI-3.ª-11-1-12
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Doc. 15
1950-1960 (?) – Relação entre o regimento (do
Norte) português e o regimento árabe.
Apontamentos e fórmulas matemáticas da
autoria do Doutor Manuel dos Reis.

1950-1960 (?) – Relationship between the
Portuguese (Northern) regiment and the Arab
regiment.
Notes and mathematical formulas by Doctor
Manuel dos Reis.

PT/AUC/APF/MR – Manuel dos Reis (F); Apontamentos
científicos – fórmulas matemáticas (SR) – AUC-VI-3.ª-11-1-12

PT/AUC/APF/MR – Manuel dos Reis (F); Apontamentos
científicos – fórmulas matemáticas (SR) – AUC-VI-3.ª-11-1-12
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Doc. 16
1950-1960 (?) – Navegação árabe do Índico:
hipótese provisória.

1950-1960 (?) – Arab navigation of the Indian
Ocean: a provisional hypothesis.

Apontamentos e fórmulas matemáticas da
autoria do Doutor Manuel dos Reis, em papel
reaproveitado de uma folha de calendário, de
janeiro de 1957.

Notes and mathematical formulas authored
by Doctor Manuel dos Reis, on paper reused
from a calendar sheet of January 1957.
PT/AUC/APF/MR – Manuel dos Reis (F); Apontamentos

PT/AUC/APF/MR – Manuel dos Reis (F); Apontamentos

científicos – fórmulas matemáticas (SR) – AUC-VI-3.ª-11-1-12

científicos – fórmulas matemáticas (SR) – AUC-VI-3.ª-11-1-12
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Doc. 17
1966, novembro, 16 – “A língua árabe no
quadro das línguas semíticas em geral. O árabe
como língua viva do presente. Países de língua
árabe.”

1966, November 16th – “Arabic in the wider
context of Semitic languages. Arabic as a
living language in the present. Arabic-speaking
countries.”

Sumário redigido pelo professor da cadeira
de Árabe I, Doutor Manuel Augusto Rodrigues

Summary written by the teacher of Arabic I,
Doctor Manuel Augusto Rodrigues.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de

Sumários da FLUC (SR), 1966-67 - AUC-VI-2.ªD

Sumários da FLUC (SR), 1966-67 - AUC-VI-2.ªD

47

Arquivo da Universidade de Coimbra
Archive of the University of Coimbra

48

Catálogo da Exposição “Jornadas Literárias de Sharjah em Coimbra”
Catalogue of the Exhibition “Sharjah Literary Days in Coimbra”

Doc. 18
1967, abril, 1 – Leitura do conto “Os dois rapazes
e a noz”.

1967, April 1 – Reading of the short story
“The two boys and the walnut”.

Sumário da cadeira de Árabe II, redigido pelo
professor da cadeira, Dr. Brian F. Head.

Summary from the Arabic II course, written
by the teacher, Dr. Brian F. Head.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de

Sumários da FLUC (SR), 1966-67 – AUC-VI-2.ªD

Sumários da FLUC (SR), 1966-67 – AUC-VI-2.ªD
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Doc. 19
1976, janeiro, 14 – “Temas a estudar ao longo
do ano: […] 2. O Cristianismo e o Islamismo”.

1976, January 14th – “Topics to be studied in
the course: […] 2. Christianity and Islam”.

Registo do sumário da cadeira de História
Comparada das Religiões, pelo seu Professor,
Doutor Manuel Augusto Rodrigues.

Summary of the course on Comparative
History of Religions, written by the teacher,
Doctor Manuel Augusto Rodrigues.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de

Sumários da FLUC (SR), 1976-77 – AUC-VI-2.ªD

Sumários da FLUC (SR), 1976-77 – AUC-VI-2.ªD
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Doc. 20
1995, março, 28 – «Balanço da contribuição
da filosofia árabe para a problemática do
conhecimento: a distinção entre conteúdo e
representação».

1995, March 28th – «Assessment of the
contribution of Arab philosophy to the problem
of knowledge: the distinction between content
and representation».

Registo do sumário da cadeira de Filosofia
Medieval, pelo seu professor Doutor Mário
Santiago de Carvalho.

Summary from the course on Medieval
Philosophy, written by the teacher, Doctor
Mário Santiago de Carvalho.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Livros de

Sumários da FLUC (SR), 1994-95 – AUC-VI-2.ªD

Sumários da FLUC (SR), 1994-95 – AUC-VI-2.ªD
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Doc. 21
Edição em árabe da obra Os Lusíadas de Luís
de Camões. Porto: Livraria Lello, 2022.

Arabic edition of Camões’s The Lusiads.
Porto: Livraria Lello, 2022.

Apresente edição foi feita no ano em que
a Livraria Lello completou 116 anos de
existência. Os Lusíadas tinham já traduções
em diversas línguas, como russo, espanhol,
italiano, húngaro, holandês, japonês e
dinamarquês, mas esta é a primeira edição
em língua árabe.

This edition was made in the year that
Livraria Lello completed 116 years of
existence. Although Os Lusíadas had already
been translated into several languages, such
as Russian, Spanish, Italian, Hungarian, Dutch,
Japanes, and Danish, this is the first edition
in Arabic.

(Obra gentilmente cedida para exposição pelo Prof. Doutor

(Book kindly lent by Professor Alberto Sismondini)

Alberto Sismondini)
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Doc. 22
Edição em árabe da obra Mensagem de
Fernando Pessoa. Porto: Livraria Lello, 2022.

Arabic edition of Fernando Pessoa’s Message.
Porto: Livraria Lello, 2022.

Esta edição foi feita no ano em que a Livraria
Lello completou 116 anos de existência e é
a primeira edição em língua árabe da obra
poética de Fernando Pessoa.

This edition was made in the year that
Livraria Lello completed 116 years of
existence and is the first edition in Arabic of
Fernando Pessoa’s poetic work.

(Obra gentilmente cedida para exposição pelo Prof. Doutor

(Book kindly lent by Professor Alberto Sismondini)

Alberto Sismondini)
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Azulejos Hispano-Árabes no Concelho de Ansião. [Coleção Particular].

COUTINHO, José Eduardo Reis - Azulejos Hispano-Árabes no Concelho de Ansião, Coimbra, 1987.
(Sep. da Revista “Munda”, n.º 13/1987)

Hispano-Arab tiles in the Municipality of Ansião. [Private Collection].

COUTINHO, José Eduardo Reis - Hispano-Arab tiles in the Municipality of Ansião, Coimbra, 1987.
(Sep. of “Munda” Magazine, n.º 13/1987)

