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1. As cartas de perdão fornecem-nos dados do maior interesse para o conhecimento da vida
académica. Com base em 134 desses documentos, os que foram concedidos por Filipe II, Filipe III
e Filipe IV a estudantes da Universidade de Coimbra, entre 1581 e 16381, serão estudados aspectos
diversos do quotidiano académico no período da união ibérica.
Importa começar por focar uma questão da maior importância. A universidade dispunha de foro
próprio, ou seja, salvo em raríssimas excepções, os professores, estudantes e funcionários eram
julgados pela própria academia, ficando isentos das demais justiças existentes no reino. Nesse
ponto, a universidade era comparável à Igreja2.
Assim sendo, surge a figura do conservador da universidade. Era aquele que zelava pelos privilégios da mesma, conservando-os, daí o seu nome e chamava a si as causas, fossem eles cíveis ou
crime, dos professores, alunos e oficiais do estudo, ressalvando-se algumas, que cabiam unicamente à jurisdição régia. Para além disso, usando as palavras de António de Oliveira, "entendia nas
taxas das casas, castigava os regatões e regateiras achados culpados nas devassas que tirava, lançava cadeados nos celeiros da universidade, onde quer que se situassem, e tirava devassas dos graduados 'que usão de suas letras contra forma dos estatutos; e sobre os que se nomeião, ou assinão em
maior grão, do que tem' "3.
No caso em estudo, o conservador prendeu Jorge Correia, que usou roupa defesa4 e António
Pais, que injuriou o corregedor de Coimbra e resistiu ao alcaide da mesma cidade5; tirou devassa
sobre um caso envolvendo Baltasar Febo, que feriu, de noite, um outro estudante6; processou
criminalmente António Feio, em feito não especificado pelo documento7; absolveu D. Pedro de
Mesquia Lobo, que não deixou capturar um homem fugido da justiça8.
As cartas de perdão concedidas aos estudantes referem-se ainda a um outro oficial da universidade, o meirinho. Tratava-se de alguém com funções não muito diferentes das dos meirinhos das
cidades. Assim, corria Coimbra com os seus homens, nenhum dos quais poderia ser estudante,
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prendendo e levando ante o conservador da universidade os prevaricadores que encontrasse, desde
que aqueles caíssem na jurisdição académica. Os estudantes estavam, evidentemente, nesse grupo9.
Aquilo que a documentação em estudo revela sobre o meirinho é de grande interesse. Apreendeu
roupa defesa a Trlstão Barbosa10 e prendeu Francisco da Silva11 e Gaspar Moreira12, pelo mesmo
tipo de delito e ainda Jerónimo Monteiro, por usar uma espingarda em brincadeira inocente13. Foi
ainda vítima da acção dos estudantes: resistiram-lhe António Teixeira Cabral14, Francisco de Sousa15,
João de Carvalho16, António Carvalho Brandão17 e Manuel Ferreira18. Aconteceu ainda que, trazendo
preso André de Burgos, um grupo de estudantes conseguiu tirar-lho das mãos19. Refira-se, finalmente,
que um dos homens do meirinho foi espancado por Luís de Gois de Matos, vindo este a ser perdoado
por Filipe III, em 160920.
Nalguns casos, outras justiças detiveram os estudantes, que exigiam eles próprios ser remetidos
ao foro a que tinham de responder. Numa das situações, nota-se a existência de cooperação entre a
justiça civil e o conservador da universidade, traduzindo-se na transferência de um preso entre o
Porto e Coimbra.
Diogo da Rosa foi posto em menagem, no Crato, por ter espancado um homem. Quebrou-a,
dirigindo-se à universidade, a fim de responder perante a justiça desta21. Gaspar Moreira foi preso
pelo meirinho de Coimbra, pelo uso de roupa defesa. Fugiu da cadeia, depois de ter exigido, sem
aparente resultado, ser levado perante o conservador da universidade22. Jorge de Cáceres, tendo
injuriado o meirinho de Évora, foi posto em menagem na sua casa de Montemor-o-Novo. Quebroua, por se querer livrar da culpa ante o conservador do estudo23. Caso diferente se passou com
Afonso Botelho. O corregedor do Porto deteve-o e ele fugiu quando ia a ser transferido para Coimbra,
a pedido do conservador da universidade24.
Ainda relativamente ao foro académico, relevo para a existência da cadeia da universidade. Esta
só havia sido criada, em Coimbra, por determinação dos estatutos de 1559, localizando-se sob a Via
Latina, por baixo da Sala Grande dos Actos. Ali se manteria até 177325.
Na cadeira da universidade estiveram presos vários estudantes que depois vieram a ser perdoados
pelo rei26. Quase todos vieram a fugir27. Sobre dois deles há especificações: "abrjndo o carcerejro
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hua porta da cadea pêra lhe dar hu pote d agoa fimgira elle suplicante [João Ferreira] que ija tomar
fogjra pela porta fora"28. Quanto a Domingos Fernandes, conseguiu escapar por uns "buracos" que
fez no sobrado da cadeia29. Sabe-se ainda que Manuel Ferreira estava um dia falando com os presos
da mesma cadeia, razão pela qual o meirinho o tentou, sem êxito, deter30.
Os documentos dão-nos também informações, ainda que muito sucintas, sobre as férias escolares.
As actividades lectivas interrompiam-se - ainda que não totalmente, já que chegaram a funcionar
cadeiras de vacações - em Agosto e Setembro, bem como no Natal (de 24 de Dezembro a 1 de
Janeiro), no Carnaval (o dia de terça e meio dia de quarta-feira de cinzas) e na Páscoa (entre o dia
de Ramos e o domingo de Pascoala)31.
Tristão Barbosa teve umas calças apreendidas pelo meirinho da universidade numa estalagem,
quando ia, em Março, para o estudo, "com seus abitos de caminho"32. Regressava, certamente, das
férias pascais. Já Diogo da Rosa33, Francisco Leão de Macedo34 e Filipe Tomás35 cometeram delitos
quando se achavam de férias, não especificadas, provavelmente as de verão, o primeiro no Crato e
os demais em Lisboa.
2. A sociedade da época apresentava um elevado teor de violência e a vida estudantil não era
excepção36. Não admira, pois, que surjam na amostragem em estudo numerosas agressões físicas.
Os estudantes feriam mulheres, mas sobretudo homens, maioritariamente outros estudantes, fosse por que motivo fosse, até mesmo por acidente, recorrendo a diversos tipos de armas, desde
simples paus e pedras a facas e punhais. Faziam-no de dia e de noite, sozinhos ou em bandos,
deixando ou não sequelas físicas na vítima. Para além dos colegas, os estudantes agrediam outro
tipo de pessoas, até mesmo mulheres. Agiam sozinhos ou em grupo. Faziam as clássicas emboscadas: "o forão esperar na Rua dos sapateiros da dita cydade e com armas ofensiuas e defensiuas
como erão punhaes facas e paus lhe derão hua ferida na cabeça e outras pancadas pelo corpo".
Assim aconteceu com um estudante, vítima de um grupo de que fazia parte Jorge Pinto, perdoado
em 162137. Feriam de dia e de noite38. O leque de motivos para as agressões era vasto, desde o
alegadamente acidental até à troca de palavras.
Outro tipo de violência existia: em 1587, Filipe II perdoou Jerónimo Carvalho, que uma noite
entrara em casa de uma mulher de Montemor-o-Velho, roubando-lhe uma caixa de seis vinténs e
umas fitas no valor de 300 reais39. Tomás Ferreira atirou, com outros, pedras à janela de uma
regateira de Coimbra, tentando de seguida fugir ao alcaide da cidade40.
Ocasionalmente ocorriam homicídios. Sabe-se que dois dos assassinados eram também estudantes e, em dois outros casos, as vítimas foram mulheres. Um dos homicídios terá acontecido, diz
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o culpado, acidentalmente.
Intimamente associada à violência, está a típica agitação estudantil41. António Pais esteve envolvido em "pallauras que se diserão a porta do corregedor da djta cidade", sendo perdoado em 158342.
Afonso Pires de Mariz teria estado envolvido numa arruaça onde se tinham dado vivas a D. António,
Prior do Crato. O estudante sublinhou que "não seruira nem acompanhara" aquele que Filipe II
olhava como usurpador do trono. Por isso recebeu perdão, em 159043. Seis homens perdoados na
mesma carta por Filipe II, injuriaram o prebendeiro da universidade, Henrique Fernandes, à porta
da sua casa44. Já Manuel Limpo de Abreu participara em "brigas" entre os estudantes. Recebeu
carta de Filipe IV em 162945.
Ficaram famosos os ranchos, ou seja, agrupamentos de estudantes, que Fernando Taveira da
Fonseca caracteriza como uma "emanação natural do meio estudantil, um como que sucedâneo
dos laços familiares, menos vivos pela ausência da terra natal. Pode depois funcionar de forma mais
ou menos organizada e com finalidades diversas e ter uma actuação mais ou menos visível"46. Um
dos ranchos que este autor detectou na documentação da Mesa da Consciência e Ordens foi o
Rancho do Raio47. Filipe IV perdoou, em 1623-1624, quatro estudantes que haviam estado envolvidos num motim ocorrido uma noite na universidade e do qual apenas se sabe que se deram vivas ao
"Rancho do Rajo"48.
3. Seis estudantes usaram roupa defesa, vendo-se, por isso, a contas com a justiça. Os diversos
estatutos universitários restringiam o uso de peças de roupa luxuosas e também de certas cores.
Os desrespeitos, contudo, eram imensos. Basta dizer que, por exemplo, nos reinados de D. João III
e de D. Sebastião, em 81 delitos perdoados pelos monarcas, 37 foram de casos de roupa defesa49.
Tristão Barbosa envergou calças de burel com "fronhas estofadas" e um chapéu forrado de
tafetá. Este foi avaliado em 15 reais, aquelas em 35050. Gonçalo Mendes viu serem-lhe coutadas
pelo meirinho da universidade umas calças no valor de 300 reais, as quais não tinham "antre forros", mas apenas "allguus jnchjmentos"51. Já Francisco da Silva usara calças de chamalote gorgorão,
de "pouqua valia. Francisco Leão de Macedo tivera coutada uma roupa guarnecida de passamanes52.
Diogo Esteves da Veiga usara calças imperiais53. Foram todos perdoados entre 1581 e 160254.
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4. Segue-se um conjunto de informações extremamente reveladoras dos comportamentos sexuais
dos estudantes. Os estatutos da universidade legislavam contra os estudantes que tivessem em
casa mulheres "suspeitas", ou os que mantivessem mancebas. Ao mesmo tempo, as prostitutas
estavam proibidas de viver no interior da Almedina e colégios havia onde não podiam entrar
mulheres, nem sequer freiras ou profissionais de saúde55. Apesar de tudo isto, ou, acaso, talvez
mesmo em consequência destas muitas medidas "profilácticas" e repressivas, a sexualidade
estudantil revelava-se, não raro, em atitudes que se assumiam como criminosas.
Dois alunos da universidade foram acusados de rapto de donzelas. Em concreto, Pêro Godinho,
que tirou Inocência Pereira da casa do tio e a "corompera de sua vjrgymdade"56 e Gaspar Mouzinho,
que raptou Mécia Matos da casa paterna, casando-se depois com ela57. Por seu turno, Francisco de
Matos e Francisco Henriques desfloraram donzelas58. Finalmente, Jerónimo de Morais cometeu
adultério com uma mulher casada. Recebeu carta de perdão de Filipe II em 158159. Para lograrem
os seus intentos, os estudantes violavam algumas vezes domicílios femininos. Fizeram-no sete deles60.
5. Através das cartas de perdão, sabe-se algo sobre a forma como se divertiam os estudantes.
Encontramos de tudo um pouco, não faltando a habitual irreverência juvenil, que pouco ou nada
poupava, nem a própria vida universitária.
Três deles foram acusados daquilo que, na realidade, não passou de um acto irreverente e jocoso, acaso irresponsável, é certo, mas, ainda assim, não invulgar no meio universitário, onde eram
comuns as mascaradas e as agitações envolvendo o provimento das cadeiras61. Rui de Albuquerque,
Tomás Serrão e Bento de Baena, quando de um concurso para uma cátedra de Teologia, a que
concorriam um cisterciense e um agostinho, "sajram mascarados com Rotolos". O bispo conde
actuara, a pedido dos opositores à cátedra, achando-se os estudantes amorados62 havia dois anos.
No seu requerimento a Filipe III, que acabou por os perdoar, em 1603, os três argumentaram que
"se não falara pallaura em perjuizo dos relegiosos nem os trajos que leuauão erão abitos delia"63.
Uma outra brincadeira inocente entre estudantes, onde um deles, "sem saber o que fazya",
colocou umas barbas postiças e tomou uma espingarda do amo, deu origem à indispensabilidade
do perdão régio, pelo recurso a uma espingarda64.
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Os estudantes igualmente se quiseram, um dia, divertir com um carneiro "que marraua", pertencente ao convento dos Dominicanos da cidade, acabando por se ver envolvidos numa rixa com
o respectivo pastor65.
Também se dedicavam à pesca no rio, embora o tenham feito em meses proibidos por lei, tendo
sido perdoados em 161466. A caça era outra actividade, nomeadamente às lebres e às pombas, onde
se recorreu a espingardas, contra as determinações legais67.
6. Um pouco de tudo nos dão conta as 134 cartas de perdão concedidas pelos Filipes a estudantes
da Universidade de Coimbra, desde aspectos da vida académica propriamente dita (foro específico,
funcionários, cadeia, férias escolares) a outros momentos do quotidiano universitário, sobretudo
dos estudantes, entre eles o uso de roupa defesa, a sexualidade e os divertimentos, para além da
habitual agitação, traduzida, por exemplo, em rixas e agressões físicas e verbais.
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