
MUDANÇA QUE SE FEZ DA 
ERA DE CÉSAR PARA A DO 

NASCIMENTO DO NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO



Nos documentos medievais o sistema de datação 
seguia a Era Hispânica, herdeira da Era de César.
Verdadeiramente, trata-se da Era de Augusto que 
tomou como ponto de partida a data da concessão do 
título de Imperador, pelo Senado romano, a Augusto, 
no ano 38 antes de Cristo.



O nascimento de Cristo foi datado do dia 25 de 
dezembro do ano 753 da fundação de Roma, 
originando a Era Cristã, que se foi espalhando por 
toda a Europa.
Na Península Hispânica o seu uso foi iniciado na 
Catalunha, estendendo-se aos outros reinos.



Na Idade Média usou-se a contagem dos dias, em 
relação às calendas, ou seja o dia 1 de cada mês, às 
nonas e aos idos, correspondendo, aos dias 7 e 15 nos 
meses de março, maio, julho e outubro, e aos dias 5 e 
13 nos restantes meses.
Existem várias fórmulas de conversão e tabelas 
publicadas.



Carta de doação do Mosteiro de Lorvão, 
situado junto do castelo de Penacova, 
feita pelo Conde D. Henrique e sua 
mulher D. Teresa, ao bispo D. Gonçalo e 
aos cónegos da Sé de Coimbra
1109-07-29
TT, Cabido da Sé de Coimbra, 1.ª 
incorporação, Documentos régios, mç. 1, 
n.º 4



Pormenor da Carta de doação do 
Mosteiro de Lorvão, situado junto do 
castelo de Penacova, feita pelo Conde D. 
Henrique e sua mulher D. Teresa, ao 
bispo D. Gonçalo e aos cónegos da Sé de 
Coimbra
1109-07-29
TT, Cabido da Sé de Coimbra, 1.ª 
incorporação, Documentos régios, mç. 1, 
n.º 4

O documento está datado de 4 calendas de agosto da 
Era 1147, ano de 1109



Carta de doação da vila de Pedrógão, no território de Coimbra, feita 
pelo príncipe D. Afonso Henriques a Uzbert, Monio Martins e 
Fernando Martins
1135-05-17
TT, Cabido da Sé de Coimbra, 1.ª incorporação, Documentos régios, 
mç. 1, n.º 17



O documento está datado de 16 calendas de Junho da 
Era 1173, ano de 1135

Pormenor da Carta de doação da vila de Pedrógão, no território de 
Coimbra, feita pelo príncipe D. Afonso Henriques a Uzbert, Monio 
Martins e Fernando Martins
1135-05-17
TT, Cabido da Sé de Coimbra, 1.ª incorporação, Documentos régios, 
mç. 1, n.º 17



Carta de doação feita pelo rei D. Afonso Henriques à Ordem do 
Templo, do castelo de Cera em lugar das igrejas de Santarém, 
exceptuando a igreja de Santiago que ficaria pertencendo à mesma 
Ordem
1159-02
TT, Gavetas, Gav. 7, mç. 3, n.º 8



O documento está datado do mês de fevereiro da Era 
1197, ano de 1159

Pormenor da Carta de doação feita pelo rei D. Afonso Henriques à 
Ordem do Templo, do castelo de Cera em lugar das igrejas de 
Santarém, exceptuando a igreja de Santiago que ficaria pertencendo 
à mesma Ordem
1159-02
TT, Gavetas, Gav. 7, mç. 3, n.º 8



Carta do rei João I concedendo à abadessa e 
freiras do Convento de Santa Clara de 
Santarém que possam ter um procurador 
que trate dos seus feitos e demandas e de 
tudo o que respeite aos seus bens, escolhido 
entre os que foram procuradores do 
número, com a respectiva sentença de 
publicação
1422-01-14
TT, Ordem dos Frades Menores, Província de 
Portugal, Convento de Santa Clara de 
Santarém, mç. 6, doc. 291



Pormenor da Carta do rei João I concedendo 
à abadessa e freiras do Convento de Santa 
Clara de Santarém que possam ter um 
procurador que trate dos seus feitos e 
demandas e de tudo o que respeite aos seus 
bens, escolhido entre os que foram 
procuradores do número, com a respectiva 
sentença de publicação
1422-01-14
TT, Ordem dos Frades Menores, Província de 
Portugal, Convento de Santa Clara de 
Santarém, mç. 6, doc. 291

O documento está datado de 14 dias de janeiro da Era 
de 1460, ano de 1422



Livro de Horas de D. Duarte, encadernação
[c. 1401-1433], Bruges
TT, Ordem de São Jerónimo, Mosteiro de 
Santa Maria de Belém, liv. 65



Livro de Horas de D. Duarte
[c. 1401-1433], Bruges
TT, Ordem de São Jerónimo, Mosteiro de 
Santa Maria de Belém, liv. 65, f. 1



Mês de junho, onde se vê o dia de Santo António 
(escrito por outra mão), celebrado nos idos de 
junho, ou seja, a 13 de junho

Livro de Horas de D. Duarte
[c. 1401-1433], Bruges
TT, Ordem de São Jerónimo, Mosteiro de Santa 
Maria de Belém, liv. 65, f. 7



A conversão da Era Hispânica ou de César para o Ano 
do Nascimento de Jesus Cristo era conhecida por 
muitos que lidavam com os documentos



Testamento da rainha D. Mafalda em que deixa ao Mosteiro de 
Arouca os seus bens em Bouças e o próprio mosteiro que lhe 
fora deixado por seu pai, o rei D. Sancho I. 1256
TT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Arouca, gav. 
3, mç. 3, n.º 2

O documento está datado apenas da Era 1294, ano 
de 1256



Testamento da rainha Santa Mafalda em que deixa ao Mosteiro de Arouca os seus 
bens em Bouças e o próprio mosteiro que lhe fora deixado por seu pai, o rei D. 
Sancho I. 1256
TT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Arouca, gav. 3, mç. 3, n.º 2



A Era Cristã foi adoptada, oficialmente, no reino de 
Portugal, por lei de D. João I publicada em 22 de 
agosto de 1422



Lei do rei D. João I a todos os tabeliães e 
escrivães do reino para que em todos os 
contratos e escrituras que fizerem ponham 
o Ano de Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, sob pena de privação dos seus 
ofícios
1422-08-22
TT, Chancelaria de D. João I, liv. 5, f. 132v.



E outrossy manda el Rey a todollos tabaliaes e scripvaes que daqui avante em todas scripturas que 
fezerem ponham Era do naçimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mill iiijc xxij anos so pena 
de privaçom dos oficios
Foram pubricadas na çidade de lisboa per mim Filipe Afonso nos paaços d’el Rey e por Diego Afonso 
ouvidor nesta corte que sya em audiencia aos xxij d’ agosto Era sobre dita as ditas ordenações e 
determinações suso scriptas

Pormenor 
TT, Chancelaria de D. João I, liv. 5, f. 132v.



No entanto, alguns documentos de D. João I estão 
datados no Ano do Nascimento de Jesus Cristo, um 
pouco antes do dia 22 de agosto de 1422



Carta de mandado do rei D. João I a João 
Afonso, vedor da Fazenda, ao tesoureiro-
mor, aos contadores da cidade de Lisboa, e 
aos rendeiros do Paço da Madeira de Lisboa 
para que deixem Afonso Anes servir e 
conservar o ofício de homem do dito paço
1422-08-15
TT, Chancelaria de D. João I, liv. 5, f. 133



[…] feito em o Peral xb [15] dias de agosto [...]  Era da nascimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo de mil iiijc xxij anos [quatrocentos e vinte e dois] [...]

Pormenor da data
TT, Chancelaria de D. João I, liv. 5, f. 133



Provisão do rei D. João I mandando dar da 
Torre do Tombo os traslados de papéis e 
escrituras pertencentes ao Mosteiro de São 
Miguel de Vilarinho em especial de uns 
casais que estão na freguesia de São João das 
Caldas de Vizela
1422-08-18
Tem a assinatura de Fernão Lopes. Tem o 
selo dos Contos da cidade de Lisboa.
TT, Colecção Especial, cx. 33, n.º 15



[…] dada em a dita cidade de Lisboa xbiij [18] dias do mês de agosto, El Rei o mandou 
per o dito Fernão Lopes a que disto é dado seu especial encargo de guardar as chaves das 
ditas escrituras e dar o treslado delas como dito é, Gonçalo Eanes a fez per seu mandado 
Era da nascença de nosso Senhor Jesus Cristo de mil quatrocentos e vinte e dous 
anos.

Selo dos Contos da cidade de Lisboa

Pormenor
TT, Colecção Especial, cx. 33, n.º 15



Esta lei de D. João I ficou também registada nas 
Ordenações Afonsinas, do rei D. Afonso V



Livro 4 da das Ordenações de D. Afonso V
TT, Leis e ordenações, Núcleo Antigo 7, tabuada



Livro 4 da das Ordenações de D. Afonso V
TT, Leis e ordenações, Núcleo Antigo 7, f. 1



Livro 4 da das Ordenações de D. Afonso V
TT, Leis e ordenações, Núcleo Antigo 7, f. 62



N.º 66
Título da mudança que fez da Era de César à do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo
El Rei D. João da famosa e excelente memória em seu tempo fez lei em esta forma 
que segue
Manda el Rei a todos os tabeliães e escrivães de seus Reinos e senhorio que daqui 
em diante em todos os contratos e escrituras que fizerem ponham Ano do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como antes punham Era de César, 
E isto lhes mando que façam sob pena de privação dos ofícios.
Publicado foi assim o dito desembargo e Mandado do dito senhor na cidade de 
Lisboa, por mim Filipe Afonso, lugar tenente e escrivão da chancelaria, nos paços 
de el Rei, perante Diogo Afonso escrivão ouvidor de sua corte que sia em audiência 
Aos xxij dias de agosto Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e 
iiijc xxij Anos.
E vista por nós a dita lei Mandamos que se guarde como em ela é conteudo.

 



Outro exemplar das Ordenações
Livro 4 da das Ordenações de D. Afonso V
TT, Leis e ordenações, Núcleo Antigo 11, 
tabuada



Livro 4 da das Ordenações de D. Afonso V
TT, Leis e ordenações, Núcleo Antigo, f. 106v.



A mesma página das Ordenações em fotografia.

"Mudança da Era de César para a do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo"
[19--]
TT, Secretariado Nacional de Informação, 
Arquivo Fotográfico, Documental, III-1, doc. 
69353 



Foral de Arganil
1514-09-12
TT, Colecção de Forais, n.º 8



Foral de Arganil
1514-09-12
TT, Colecção de Forais, n.º 8



Pormenor do Foral de Arganil
1514-09-12
TT, Colecção de Forais, n.º 8



Os documentos emanados pelo Papa são, na sua 
maioria, datados da Era Cristã, do nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, da encarnação, ou ano do 
pontificado



Bula "Apostolice sedis" do Papa Pascoal 
II dirigida a D. Hugo, bispo do Porto, 
unindo a igreja de Lamego à do Porto, 
cujo bispado tem restaurado muitas 
coisas que foram destruídas e confia-lhe 
a administração da igreja de Lamego, até 
que a do Porto não precise ou até que a 
de Lamego mereça ter bispo próprio
1116-04-02
TT, Cabido da Sé de Coimbra, 
Documentos eclesiásticos, mç. 1, doc. 3



Pormenor da Bula "Apostolice sedis" do 
Papa Pascoal II dirigida a D. Hugo, bispo 
do Porto, unindo a igreja de Lamego à do 
Porto, cujo bispado tem restaurado 
muitas coisas que foram destruídas e 
confia-lhe a administração da igreja de 
Lamego, até que a do Porto não precise 
ou até que a de Lamego mereça ter bispo 
próprio
1116-04-12
TT, Cabido da Sé de Coimbra, 
Documentos eclesiásticos, mç. 1, doc. 3

O documento está datado de 2 idos de abril do ano 
da encarnação do Nosso Senhor de 1116
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