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Nota de Abertura
As alterações que iremos testemunhar nas seguintes páginas, desde há muito conhecidas e reveladoras de antigos e novos “padrões
climáticos”, diretamente relacionados com a presença humana na Terra e com a sua influência decisiva na modificação dos ambientes
naturais, levam-nos a refletir, seriamente, sobre o nosso papel, enquanto “espécie” e os meios de que dispomos para bloquear os seus
impactos negativos. As evidências da rutura climática encontram-se por todo o lado. Não obstante, ainda é preciso que uma “Ciência para
o clima” nos alerte para os seus efeitos negativos, interpretando-os e traduzindo-os, em linguagem simples, para bons e menos bons
entendedores e entendedoras. Segundo a ciência, a ação humana, no sentido positivo, pode, ainda, alterar o rumo desses eventos
extremos, tornando mais do que pertinente a seguinte interrogação: “Como pode a ciência contribuir para o conhecimento sobre as causas e
efeitos das alterações climáticas e para a neutralidade do clima até 2050?”
Esta é, precisamente, a pergunta em torno da qual gira a Noite Europeia dos Investigadores (NEI), celebrada a 24 de setembro de 2021,
aqui usada como um “pretexto” para que o Arquivo da Universidade de Coimbra venha, uma vez mais, reunir e iluminar um conjunto de
documentos (em número de 12, como também são os meses do ano) que ilustram alguns dos fenómenos que encontram as suas origens
nos vários eventos cíclicos climáticos, propondo-os à sua comunidade de leitores e leitoras. Neste singelo repertório, elaborado em torno
de um único tema – o clima, visto através dos seus efeitos – temos a oportunidade de constatar um pouco da influência que a força dos
elementos exerce na organização das sociedades humanas. As intempéries, plural do termo cunhado no séc. XVII que, segundo o
Dicionário Oxford (2021), remetem-nos a “qualquer extremo das condições climáticas”, “desgraça”, catástrofe” ou “infortúnio”,
infelizmente, já não podem ser vistas como atos isolados, incidentes menores que decorrem do capricho, da ira ou, simplesmente, da
vontade gloriosa dos deuses. Contrariamente, a ciência mostra-nos que elas são o desfecho visível – e impiedoso – da “pegada humana”
no Planeta, podendo-se mesmo associar as suas causas – e consequências – ao conjunto das ações humanas direta ou indiretamente
exercidas sobre o meio ambiente.
O que aqui propomos é representar, do ponto de vista temático, a informação registada em documentos que atestam, por um lado, a
longevidade de um fenómeno exponencialmente acelerado a partir das mudanças socioeconómicas ocorridas no séc. XIX e, por outro,
algumas das suas mais nefastas consequências. Com estas “representações”, que têm como mote o clima e as suas ações, nas suas
diferentes formas, intensidades e momentos, procuramos contribuir para engrossar as camadas e as vozes que imploram, numa espécie de
alerta mundial, por um ponto de inflexão em favor da mudança, sensibilizando-nos para a imperativa tarefa de encontrar o caminho que
nos leve à “neutralidade do clima”, em torno de uma meta assinalada: o ano de 2050. Com este pequeno e significativo repertório,
esperamos propiciar um “bom clima” para a leitura de um conjunto de testemunhos que não se encontram tão distantes, quanto por
vezes pensamos, da nossa realidade. Num dos seus assertivos discursos, o Secretário-Geral das Nações Unidas, o Eng.º António Guterres,
nos conclama à ação, dizendo que ainda vamos a tempo de reverter esse processo perigoso e dramático que ameaça o equilíbrio necessário à
nossa existência. De acordo com as suas sábias e ponderadas palavras, “[…] esta é uma batalha que ainda podemos vencer”. Que assim seja!
A Diretora, Maria Cristina Vieira de Freitas

Introdução

Este ano, a Noite Europeia dos Investigadores aborda o Tema CIÊNCIA PARA O CLIMA e também o Arquivo da Universidade de
Coimbra pretende também evocar o assunto, numa breve visita ao passado, trazendo à divulgação alguns documentos ilustrativos da
influência do clima nas culturas agrícolas e na vida das populações. Dar a conhecer testemunhos escritos que revelam como era o clima
há algumas centenas de anos, pode ajudar a compreender melhor como se fez a evolução climática, qual a intervenção humana para que
houvesse alterações e, de que forma, a mão humana é, continuamente, a autora de futuras alterações, mais perturbadoras, mais drásticas
e prejudiciais para a vida no planeta Terra.
Numa abordagem, que recua ao séc. XV e abrange um período cronológico até ao séc. XIX, são revelados 12 documentos que retratam
os problemas da sobrevivência das culturas agrícolas, pelas cheias do Rio Mondego, pelos estios que abrasavam as searas ou pelas
tempestades de chuva torrencial que tudo arruinavam. Como primeiro exemplo, das cheias do Mondego, podemos observar o Doc. 1,
uma escritura de aforamento de 1452, no qual se diz, textualmente, que a escritura foi feita na quintã do Hospital de São Lázaro, para
onde os lázaros (leprosos) “soem hir folgar” quando o rio transbordava. Como último exemplo, temos o Doc. 12, uma petição dos
habitantes do lugar da Praia de Mira, de 1884, para reabertura da Capela de Nossa Senhora da Conceição que fora quase destruída por
um temporal.
São conhecidas as dificuldades de viajar por caminhos inóspitos, devido às chuvas que os alagavam e dificultavam a passagem de animais
e carros de rodas, ou as ribeiras que transbordavam para as margens e impediam a navegação fluvial. Neste sentido, é também revelado
o papel de José Bonifácio de Andrada e Silva, como Superintendente do Rio Mondego e das Obras Públicas de Coimbra, no séc. XIX.
Não eram ainda conhecidas as diversas formas de alterações climáticas, por intervenção humana. Contudo, esta, então, tinha apenas o
papel de procurar debelar os efeitos dos temporais e todas as suas consequências, sempre que as manifestações do clima eram mais
adversas. Esta breve introdução é muito redutora da importância dos documentos divulgados. Assim, só uma leitura atenta, permitirá
destacar a sua importância, semelhante à de muitas outras peças arquivísticas que poderíamos ter apresentado, para ilustrar esta temática.
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Doc. 1 – Aforamento feito pelo vedor e escrivão do Hospital de São Lázaro de Coimbra, de certas propriedades, em Rio de Vide. (1452). Apenas se
apresenta uma parte do documento
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Doc. 1

1452, janeiro, 11, Coimbra

Aforamento feito por Gonçalo Pires, vedor e João Gonçalves do Rio, escrivão do Hospital de São Lázaro, juntamente com os lázaros do
dito Hospital, a João Afonso Pintor e sua mulher Catarina Anes, moradores em Coimbra, de certas propriedades localizadas em Rio de
Vide. Pagariam de foro anual dois alqueires de trigo e um capão, postos no Hospital, por dia de São Miguel de setembro, ou seja, dia 29.
A escritura foi feita pelo tabelião Pedro Dias, na quintã do Hospital «honde os lazaros soem de hir folgar cando o Ryo de Mondego he cheeo”
(v. linha 5 do documento). Desde sempre, o rio determinou a saída da população, de uns locais para outros, devido às enchentes,
sobretudo nos meses de inverno, como é o caso deste documento, do séc. XV.
Anote-se a particularidade da frase escrita à cabeça do documento, na margem superior, em letra de diferente punho: “esta hase de aclarar
com o remedio”. Esta frase é elucidativa sobre o uso de um “remédio” a famosa solução de noz de galha, utilizada para tornar mais nítida a
leitura de um documento em pergaminho, quando a tinta estava delida, mas que o inutilizava, ao deixar secar sobre toda a superfície da
pele, essa mesma solução.

PT/AUC/HOS/HSLC – Hospital de São Lázaro de Coimbra (F); Coleção de pergaminhos (COL) - AUC-IV-3.ª- Gav. 52- pt. 2 - n.º 61
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Doc. 2 – Tombo de todos os bens e rendas que pertencem a este Hospital del Rey de Coimbra na villa de Cea e seu termo… (1633)
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Doc. 2

1633

Tombo de todos os bens e rendas que pertencem a este Hospital del Rey de Coimbra na villa de Cea e seu termo…
Hospital Real de Coimbra era donatário de Seia, razão pela qual existe entre o acervo desta instituição, preservado no AUC,
o foral manuelino de Seia.
Ao fazer a identificação das localidades no circuito de Seia, referem-se os bens em Sabugueiro, com a localização da Casa
da Neve.
Diz-se, concretamente: “hum padrão que esta da Caza da Neve para baixo, e dahi direito ao posso da alagoa longa e dahi a lagoa
escura…”
A neve ou, na maior parte das vezes, o gelo obtido pela prensagem de neve, era depois comercializado para diversos locais
do país.

PT/AUC/HOS/HRC – Hospital Real de Coimbra (F); Tombos de demarcação (SR); Tombo de Seia (DC), 1633, fl. 82 - AUC-IV-2.ªE-7-4-18
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Doc. 3 – Registo da neve trazida para o Real Colégio de São Pedro, de Coimbra, pelo seu neveiro (1633)
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Doc. 3

1633, Coimbra

Registo da neve trazida para Coimbra, para o Real Colégio de São Pedro, referindo-se que o neveiro a começou a trazer no dia 26 de
maio de 1633: “e trouxe nesse dia sinco arrobas e doze arrates”.
As informações lançadas neste pequeno volume evidenciam o transporte de neve (ou gelo) a partir da Lousã, nos meses de maio a
setembro.
É frequente a indicação de que o neveiro trouxe “neve limpa”, assim como se refere que foi trazida numa arca. A sua utilização seria,
seguramente, para a refrigeração de bebidas e conservação de alimentos. Em anos sequentes, as indicações de aquisição de neve são feitas
a partir de junho, podendo dizer-se que havia remessas semanais de neve.
Esta prática dos neveiros já há muito desapareceu e, também, as alterações climáticas já não permitem a acumulação de neve, na serra da
Lousã.

PT/AUC/UC – Universidade de Coimbra (F); Real Colégio de São Pedro (SF); Livro de registo do neveiro e do carneireiro do Colégio (DC), 1633-1638, fl. [fl. 3] –
AUC-IV-1.ªE-7-3

[15]

Doc. 4 – Auto de posse das terras do Rio Velho, no limite de Montemor-o-Velho, por parte do Hospital Real de Coimbra (1650)
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Doc. 4

1650, Coimbra

Auto de posse dado por mandado de justiça, para que o almoxarife do Hospital Real de Coimbra, o Padre Gaspar da Cruz, tomasse
posse das terras do Rio Velho, no limite de Montemor-o-Velho, na sequência de sentença já proferida.
Cite-se o próprio texto:
“da primeira terra no Rio Velho ao longo do Rio Novo que tem de largura cinco canas […]”
A designação de Rio Velho prende-se com a alteração do curso do Mondego, que já então fora feita para evitar ao alagamento de terras,
com a subida da cota do rio, no período invernoso de chuvas. O antigo leito do rio passou a chamar-se Rio Velho.

PT/AUC/HOS/HRC – Hospital Real de Coimbra (F); Autos e Sentenças (SR) – AUC - IV-2.ªE-7-3-12
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Doc. 5 – Rol da cobrança de rendas da Ponte do Barco, aos habitantes de Quiaios (1679)

[18]

Doc. 5

1679

Rol da cobrança de rendas da Ponte do Barco, aos habitantes de Quiaios. Por dificuldades económicas, por frequente perda de culturas,
os rendeiros pediam o adiamento dos pagamentos e faziam-no, muito depois, das datas ajustadas.
O próprio documento refere: “com hum anno dos atrasados que estão devendo os moradores do Couto de Quiaios”.
A Ponte do Barco, que pertenceu ao Colégio de Jesus de Coimbra e, posteriormente, à Universidade, sofria constantemente obras,
devido às enchentes do Rio Mondego. Os campos ficavam inundados e as obras da ponte tinham de ser adiadas muitas das vezes. Era a
única forma de os habitantes destas zonas do baixo Mondego poderem transitar e atravessar de umas localidades para outras ou levar
os seus bens e produção agrícola.

PT/AUC/MC/CJCBR - Colégio de Jesus de Coimbra (F), Obras da Ponte do Barco (DC) - AUC – IV-1.ªE-25-3-27
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Doc. 6 – Tombo da Cioga do Monte e Adémia (1759)
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Doc. 6

1759

O Tombo da Cioga do Monte e Adémia, como é usualmente conhecido, inclui Autos de Reconhecimento de bens dos lugares da Cioga
do Monte, Adémia e “prazo do Alfur” que pertenceram à Universidade de Coimbra, assim como a sua medição e demarcação.
A elaboração deste tombo foi feita pelo doutor Batista Cardoso de Seixas, juiz de todos os tombos de bens que a Universidade tinha no
bispado de Coimbra, pela necessidade de verificar e retificar marcos e propriedades.
As mais das vezes, com o passar do tempo e, sobretudo, com intempéries diversas, os marcos de divisão de propriedades saíam dos
devidos lugares, aproveitando-se dessa situação muitos rendeiros e possuidores de propriedades confrontantes. Havia necessidade de ir
aos locais, com louvados e avaliar cada situação.
A fl. 584 deste volume, apresentada na imagem colocada ao lado da portada do Tombo, revela um Auto de Reconhecimento de metade
do “Prazo chamado do Alfur” situado “no campo do cimo da água”, junto a São Martinho do Bispo. Todos os locais nas proximidades
do rio, de ribeiros e zonas de inundações, com mais facilidade perdiam os seus marcos divisórios.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Tombos de medicação e demarcação (SR); Tombo da Cioga do Monte e Adémia (DC), 1759 – AUC-IV-1.ªE16-2-6
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Doc. 7 – Procuração dada pelo Doutor José Bonifácio de Andrada e Silva que foi Superintendente do Rio Mondego e Obras Públicas de Coimbra (1817)
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Doc. 7

1817, outubro, 6, Lisboa

Procuração dada pelo Doutor José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) a José Pires da Veiga Bulhões para que, como seu procurador,
possa receber os vencimentos da Universidade, com lente jubilado na cadeira de Metalurgia.
Todos os seus títulos e cargos são mencionados, no formulário inicial da procuração, incluindo o de Superintendente do Rio Mondego e
Obras Públicas de Coimbra. Verdadeiramente, o cargo teve a designação de Superintendente e diretor do encanamento do Rio Mondego, para
o qual foi nomeado por Alvará de 13 de julho de 1807. No séc. XIX voltava de novo a colocar-se a necessidade de proteger os campos
do Mondego, com terras férteis no designado baixo Mondego, sendo também uma preocupação a navegação fluvial, pois o rio era o
principal meio de comunicação entre Coimbra e as terras até à foz do rio, na Figueira da Foz. Destaque-se a cheia torrencial e devastadora
de 22 a 24 de fevereiro de 1788 que muito marcou a população, para ilustrar situações anteriores.
Pelo rio se escoavam e entravam produtos e se abastecia a cidade e todas as povoações, situadas ao longo das margens do rio. Sempre
que os invernos eram rigorosos e a chuva abundante, mesmo fora das estações mais próprias, perdiam-se culturas, arruinava-se a trajeto
fluvial e as populações perdiam os seus bens.

PT/AUC/ELU/UC – Universidade de Coimbra (F); Processos de Professores (SR), cx. 326 – AUV-IV-1.ªD-8-5-326
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Doc. 8

– Gazeta de Lisboa apresentando anúncio, na última página, sobre o Contrato da Neve (1817)
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Doc. 8

1817, maio, 17, Lisboa

Gazeta de Lisboa apresentando anúncio, na última página, sobre o Contrato da Neve e o atual arrematante Joaquim Coelho de Ataíde.
Refere também a venda de neve em diversos locais: “na loja denominada Nicola na praça do Rocio” e “num armazém na Rua dos Ourives do
Ouro junto ao Terreiro do Paço”.
Apesar de não ser referida a origem da neve, certamente, provinha da serra de Montejunto, da Real Fábrica do Gelo, também designada
por Fábrica da Neve da Serra de Montejunto, (Cadaval, distrito de Lisboa). Os hábitos alteraram-se com o tempo, os equipamentos de
congelação e refrigeração foram inventados e comummente divulgados, a partir do final do séc. XIX e o clima também se alterou, com
o aquecimento global, não sendo já habituais os nevões na serra de Montejunto.

AUC-IV-3.ª-1-2

[25]

Doc. 9 – Capa do Processo intitulado “Concelho de Oliveira do Hospital, Papeis relativos a trovoada…” (1859)

[26]

Doc. 9

1859

O documento em epígrafe é apenas a capa do processo que inclui todos os documentos relativos a petições dirigidas ao Governo Civil
de Coimbra, por individualidades das localidades devastadas pelo temporal que se abateu, em 18 de julho de 1859, em Lagos, São Paio e
Meruge, do concelho de Oliveira do Hospital.
Citem-se a petição da Comissão de Socorros de Lagos da Beira que refere “a catástrofe do dia 18 foi tal que não escaparaõ frutos alguns”,
ou a carta do Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, de 26 de junho de 1859 em que revela ficarem “em estado lastimosos as
vinhas, oliveiras, trigo, centeios, milhos, enfim toda a casta de legumes foram completamente destruídos pela pedra e os terrenos, uns rotos, outros
alagados com a enchente.”
Também, então, se procurou apoiar os que mais sofreram, distribuindo sementes para novas sementeiras e pediram ao Governo meios
pecuniários, para pagar os bens perdidos e os socorros indispensáveis.

PT/AUC/ACD/GCC – Governo Civil de Coimbra (F); Documentos relativos a intempéries (DC) – AUC-II-1.ªE-17-1-5
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Doc. 10 – Ofício do Administrador substituto do concelho de Condeixa, para o Governador Civil de Coimbra, sobre os prejuízos das tempestades e
enchentes do inverno (1876)
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Doc. 10

1876, fevereiro, 6, Condeixa-a-Nova

Ofício dirigido pelo Administrador substituto do Concelho de Condeixa, A. A. de Matos Mascarenhas de Mancelos, ao Governador Civil
de Coimbra, dando conta dos prejuízos ocasionados pela grandes tempestades e enchentes do inverno.
Enumera o que ficara destruído: 3.000 pés de oliveiras, além de toda a azeitona perdida na safra do ano, caíram milhares de pinheiros, o
solo arável foi levado pelas cheias, desapareceram vedações e tapumes, etc. Também os moinhos ficaram arruinados e outros edifícios.
Considera indispensável fazer uma listagem de tudo o que se perdera, mas refere que, naquele concelho, a propriedade está muito dividida
e seria difícil identificar todos os proprietários de terrenos.

PT/AUC/ACD/GCC – Governo Civil de Coimbra (F); Documentos relativos a intempéries (DC) – AUC-II-1.ªE-17-1-5
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Doc. 11 – Ofício do Administrador do concelho de Mira, dirigido ao Governador Civil de Coimbra, sobre os prejuízos dos últimos temporais (1877)
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Doc. 11

1877, janeiro, 17, Mira

Ofício do Administrador do Concelho de Mira, António Duarte de Carvalho, dirigido ao Governador Civil de Coimbra, revelando os
prejuízos naquele concelho, causados pelos últimos temporais. Identifica o grande largo chamado “a Barrinha” que havia perto da Praia
de Mira e que foi completamente destruído, tendo as areias entulhado tudo e era ali que os habitantes apanhavam o moliço para adubar
as suas terras. Também ali pescavam muito peixe, a sua grande fonte de riqueza. A abertura daquela barra tem dado origem a outros
prejuízos, ao arrastar para o mar grande número de palheiros.
Refere ainda outros estragos em moinhos e casas caídas, dando conta do valor desses prejuízos.

PT/AUC/ACD/GCC – Governo Civil de Coimbra (F); Documentos relativos a intempéries (DC) – AUC-II-1.ªE-17-1-5
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Doc. 12 – Petição dos habitantes da Praia de Mira e do vigário de Mira, para que seja reaberta a Capela de N. ª S.ª da Conceição, depois de reedificada,
após o temporal (1884)
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Doc. 12

1884, outubro, 13, Mira

Petição dos habitantes do lugar da Praia de Mira e do vigário da igreja paroquial de Mira, Luís António de Sá, para que seja permitida a
abertura da Capela de Nossa Senhora da Conceição que fora quase destruída por um temporal.
Na petição foi colocado despacho favorável, em 17 de outubro, pelo Bispo Conde de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, para
reabertura da capela às celebrações litúrgicas.

PT/AUC/DIO/CDCBR – Cúria Diocesana de Coimbra (F); Câmara Eclesiástica de Coimbra (SC); Processos de capelas e instituições pias (SR), cx. 13, n.º 10 –
AUC-III-1.ªD-6-3-13
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