
COMO FAZER A CONVERSÃO DAS 
DATAS, ANOS E DIAS 



A data dos documentos é uma informação 
imprescindível, quer se trate da descrição 
arquivística, quer seja no âmbito de trabalhos de 
investigação ou de divulgação.
A conversão das datas requer alguns conhecimentos e 
bastante atenção.



As informações a seguir apresentadas são alguns 
apontamentos feitos com base em bibliografia 
especializada e não esgotam o assunto.
Existem várias fórmulas de conversão e tabelas 
publicadas.



Do Padre Avelino Jesus da Costa, em Normas gerais de 
transcrição e publicação de documentos medievais e 
modernos (p. 21-26), pode ler-se o seguinte:











Em The Dating Game: Time-keeping in the Middle Ages, 
por Alheydis von Körckhingen, são apresentadas 
umas tabelas que, também, facilitam a conversão dos 
dias dos meses.









João Pedro Ribeiro nas Dissertações chronologicas e 
criticas sobre a jurisprudencia ecclesiastica e civil de 
Portugal, tomo II, examina ao pormenor a questão das 
datas dos documentos.







João Pedro Ribeiro tem, ainda, um apontamento sobre 
a datação nas suas Observações históricas e críticas para 
servirem de memorias ao systema da diplomatica 
portugueza, na Observação X Sobre os meios por que se tem 
authenticado os documentos no nosso Reino (p. 124-132).
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