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A Ordem Militar de Santiago no século XIV 

ANEXO I 

Publicação de Documentos 

Nota Introdutória 

O apêndice documental que em seguida publicamos inclui a transcrição e 

de alguns documentos do Livro dos Copos1 que consideramos ilustrativos da 

forma como a Ordem de Santiago vive as transformações do século XIV. 

Incluímos, ainda, nesta selecção um pequeno conjunto de documentos já 

publicados anteriormente por outros autores, mas que são fundamentais para 

completar a fundamentação desta dissertação. 

Nas transcrições utilizamos as Normas Gerais de transcrição e. Publicação de 

Documentos e Textos Medievais e Modernos2, do Padre Avelino de Jesus da Costa, 

mantendo nos documentos já publicados as transcrições dos respectivos autores. 

I.A.N./T.T., Ordem cie Santiago, Códice 211 
2 COSTA, Avelino de Jesus da - Normas Gerais de transcrição e Publicação de Documentos e Textos 
Medievais e Modernos. Braga: 1982. 
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Documento 1 

1331, Junho, 1, Santarém 

D. Afonso IV confirma à Ordem de Santiago todos os seus privilégios, liberdades, graças e 

benfeitorias dadas pelos reis antecessores. 

I.A.N./T.T., Gaveta V, m.4, n.° 9. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 70 - inserto numa 

carta de 8 de Abril de 1389. 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. II. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 899. 

Dom Afonsso pella graça de Deos rey de Portugal e do Algarve. A quantos 

esta carta virem faço saber que eu querendo fazer graça e merçee aa Ordem de 

Santiago nos meus reynos outorgo lhe e confirmo todallas cartas privillegios que 

ha das graças merçees e liberdades e bemfeitoriias que lhe fezerom os reis que ante 

mym foram . E mando que lhe sejam conpridas e guardadas em todo assi como em 

ellas he contheudo e que nenhuum nom lhe vaa contra ellas sob pena dos meus 

encoutos em testemunho desto lhe dei esta carta seelada do meu seello de chunbo. 

Dante em Santarém, primeiro dia de Junho. El rey ho mandou. Martim Steveez a 

fez. Era de mill trreçentos e sasseenta e nove annos. 
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Documento 2 

1337, Janeiro, 17, Lisboa 

D. Afonso IV emite sentença em que determina que a Vila de Ferreira seja mantida na 

posse do prior de Santiago. 

Publ., Clwncelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Afonso IVII, doe. 56, pp. 

113-114. 

Dom Affonso pela graça de deos Rey de Portugal e do Algarue A todalas 

Justiças dos meus Reino saúde 

Sabede que domanda era perante mjm per o Concelho de ferrejra do Campo per 

vaasco dominguez procurador en mha corte e seu procurador da hûa parte e dom 

Garcia perez Meestre da Ordim de Santiaguo dos meus Reynos per Joham martjnz 

procurador na mha Corte e seu procurador da outra Dizendo o dicto procurador 

do dicto Concelho que o dicto Concelho Apellaua no dicto logar ao foro d alcaçar 

O qual fforo dizia que Ihj foy outorgado per mjm e per os outros Reis que dante 

mjm forom e delia prolaçom da terra áá ca E que lhj fora outrosy outorgado per os 

Meestres que forom no dicto tempo E dizia que no dicto foro era contehudo que os 

d alcaçar aiam fornos e fornalhas Jsentos e que elles per seu forro ouuerom e 

teuerom senpre per hûu ano e dez e vijnte e trjnta e quareenta e saseenta anos e 

mais e delia prollaçom da terra ata ao tempo dos outros Meestres e fornos e 

fornalhas Aqueles que os quiserom retar (?) e esteuerom delas en posse Cozendo 

pam en elas e leuando poyos dos fornos come contehudo no dicto fforo. E dizem 

que o dicto Meestre lhj mandou derribar os dictos fornos e fornalhas e defende e 
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manda defender que que os nom façam. E manda apregoar sso certa pena que os 

nom façam e leua délies [...] e manda leuar a dicta pena 

E pedia o dicto procurador do Concelho que Eu per sentença Julgase que o dicto 

Meestre lhjs leyxase husar pacificamente dos dictos fornos e fornalhas come 

contehudo no dicto foro e que lhjs nom fose contra ele 

E o procurador do dicto Meestre Contestando a dieta pitiçom dise que Negaua o 

que auja Razom de saber e o ai por nom ser nem Creõo (?) E o procurador do dicto 

Concelho dise que o queria prouar E eu mandej antr eles sobr esto filhar 

enquirições as quães veerom per dante mjm e abertas e pobricadas presentes os 

dictos procuradores das partes Julgej que o dicto Concelho prouaua tanto que lhj 

auondaua pêra o manteerem en pose do seu foro e pêra defender ao dicto Mestre 

que lhj nom faça mal nem força. 

E logo presentes os dictos procuradores das partes mandeij que se o dicto Mestre 

auya algûu derecto espicial de priuilegio ou outros per que ouuese Razom d 

enbargar que o dicto Concelho nom fezese nem teuese os dictos fornos e fornalhas 

que o Alegase ou mostrase 

E porque sobr esto ai da sa parte di dicto Meestre nom foj dicto pêra enbargar o 

que o dicto Concelho pedia Eu presentes os dictos procuradores Julgey que o dicto 

Concelho seria mantehudo em pose de teer seus fornos e fornalhas E defendo ao 

dicto Meestre que lhj nom faça sobrela dieta pose Mal nem fforça e que o leixe 

husar dela 

E o procurador do dicto Concelho protestou dos custos e perdas e danos e da pena 

da Ley. E eu aguardej lhj lhj [sic] e seu derecto 

Porque mando que o mandes comprir e aguardar o dicto meu Jujzo. Vnde al nom 

façades senom peitar mi ades quinhentos quinhentos [sic] soldos E o dicto 

concelho ou outrem por ele tenha esta carta 
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Dante en lixbõa dezesete dias de Janeiro El Rey o mandou per Fero giraldez e 

Steuam gomez sobre Juizes Martinh armes a ffez Era de mil e trezentos e sateenta e 

cinaue anos 

Steues gomecij petrus giraldiz vidit 
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Documento 3 

1339, Setembro, 7, Leiria 

D. Afonso IV responde a uma queixa efectuada por D. Garcia Pires, Mestre da Ordem de 

Santiago sobre o destino das dízimas do sal e do pescado das redízimas das rendas que 

saíam pela foz do rio, de modo a que a Ordem não sentisse agravo de seus oficiais. 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Afonso IV H, doc. 198, 

pp. 306-310. 

[D] on Affonso pela graça de deus Rey de portugal e do Algarue A quantos 

esta carta virem faço saber que Dom garçia periz Meestre da Caualaria da Ordjm 

de Santiago nos meus reynos me disse que el e a dicta sa ordjm Recebiam muytos 

agrauamentos sem Razom e como nom deuiam daqueles que os meus dereitos por 

mjm Auyam de tirar e Receber por mjm en Lixbõa e en Setuual dizendo que el e a 

dicta sa Ordjm estando en posse d auer o sseu dereito de todalas cousas que 

tirarem pela foz do Ryo que uem d Alcacar [sic] contrao mar ou sse auirrem com 

Aqueles cuias essas cousas forem segundo he conteúdo na Aueença que era feita 

Antre el Rey Dom Affonso meu Auoo e a dieta Ordjm. E na decraraçom que el Rey 

Dom Denis meu padre A que deus perdoe outrossi fez sobre la dieta Aueença que 

auendo el e a dieta Ordjm o dereito do Sal que no dicto logo de Setuual. e d alcaçar 

carregauam e tirauam pela dieta foz pela guisa que deuiam segundo he conteúdo 

na dieta Avença e decrararom que mj mostrarom que eu o mandara filhar e põer 

en ssecresto. 

outrossi dizia que el e a dicta sa ordjm recebiam Agrauamento dizendo que na 

dieta Aueença e decraraçom he conteúdo que de todalas barcas que entrarem pela 
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foz do Rio que uem d alcaçar com quaesquer merchandias que aia eu A dizima 

daquelo que per i entrar E que desta dizima que eu ouuer que deue Auer a ordjm 

A dizima E que Aqueles que hy en setuual por mjm tiram os meus dereitos de que 

a ordjm deue d auer o sseu dereito posto que hy cheguem pêra a dieta ordjm auer 

o sseu dereito e o Receber pêra ela que esses que tiram e Recebem os meus 

dereitos lhis dizem que lhis nom querem dar nem mostrar essas Recadações que 

assi fazem ata que eu nom aia Recadaçom do que por mjm Recebem, pela qual 

Razom diz que el e a dicta sa ordjm Recebem gram dano e pêra nos seus dereitos 

Outrossi dizia que quando Algûu Renda ou Ramo d algua oueença aaqueles que 

os meus dereitos Na de ueer A algûas pessoas e lhis o Almoxarife e escriuam da 

Ordjm dizem que lhis de o seu dereito segundo A Renda he feita que esses que 

Assi Rendam dizem que lhis nom querem dar o sseu. dereito segundo A quantia 

da Renda, que lhi por mjm foy Rendada. Mays que lhy deram a dizima segundo o 

Ramo Render 

Outrossi xi mj queixou dizendo que estando en posse segundo he conteúdo na 

dieta Aueença e na dieta declaraçom que de todolos pescadores que da mha terra 

fossem morar Aa terra da Ordjm e leuasem sas molheres e seus filhos e hy fossem 

vezinhos e moradores que a ordjm deue d auer A dizima do que pescarem Assi 

como a senpre ouuerom daqueles que son vezinhos e moradores da terra da dieta 

ordjm E dizia que Aqueles que na de ueer os meus dereitos da portagem de lixboa 

filham e mandam filhar Aos vezinhos de Sesinbra que hy son moradores passa per 

dez e vijnte Anos continoadamente A dizima do que pescam. E pedia me que 

mandasse que lhy nom posessem enbargo sobrela dieta dizima dos vezinhos 

moradores da dicta sa vila de Sezinbra nem dos outros logares da terra da dicta sa 

ordjm segundo era conteúdo na dieta aueença e declaraçom. 

E o dicto meestr me pediu por merçee que lhy mandasse correger os outros 

Agrauamentos e aguardar A dieta Aueença que Era feita Antre o dicto Rey Dom 
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Affonso meu Auoo e A Ordjm. E outrossi as dietas deClarações que pelo dicto Rey 

Don Denis meu padre sobrela dieta Aueença forom feitas. 

E eu uista a dieta aueença e a dieta declaraçom a agrauamentos que o dicto 

Meestre dizia que el e a dicta sa ordjm Recebiam auendo sobre todo Acordo com 

os do meu conselho e querendo aguardar Aa dieta ordjm o sseu dereito e fazer 

merçee a ela e ao dicto. Meestre. Tenho por bem e mando que todalas barcas que 

carregarem en Setuual. ou en Alcaçar e saírem pela foz do Rio que uem d alcaçar 

contra o mar que a dieta ordjm aia o sseu dereito das cousas que en elas leuarem 

ou como sse Aueer com Aqueles cuias as cousas forem que en essas barcas 

leuarem segundo he conteúdo na dieta Aueença que e feita antre o dicto Rey Dom 

Affonso meu auoo e a dieta Ordjm. E outrossi na dieta declaraçom que o dicto 

meu padre, sobr ela fezE mando aos que hy por mim na de ueer e de procurar e 

receber os meus dereitos que o dereito do Sal que saya pela dieta foz que o dicto 

Meestre e a ordjm soyam Receber que eu mandey põer en ssecresto. que o 

entreguem logo ao dicto. Meestre. e Ordjm ou A sseu certo Recado E daqui en 

deante nom lhy ponham sobr el nem ssobr elo dereito daquelo quelo [sic] que sair 

pela dieta foz contra o mar enbargo nenhuu. Ca pela dieta declaraçom nom sse 

tolhe que a ordjm nom Aia seu dereito do dicto Sal. E do Auer Catiuo segundo 

mays compridamente na dieta Aueença he conteúdo. 

e quanto Aa que diz que os que por mjm na de ueer os meus dereitos de Setuual 

quando dizimam que nom he hy chamado o Almoxarife e scriuam da Ordjm e 

posto que hy seia diz lhy nom daram o sseu dereito. ata que nom recadem daquelo 

que por mjm Recebem Sobr esto tenho por bem e mando que quando Algûa cousa 

ueer Aa dieta vila. de Setual [sic] de que eu Aia d auer dizima que sse o almoxarife 

e scriuam da Ordjm ou Aqueles que por eles hy esteuerem preguntarem aaqueles 

que na de veer os meus dereitos quando querem dizimar aquelas cousas de que a 

ordjm deue d auer o seu dereito que lhi digam o dia e a ora que querem dizimar e 

que uenham hy e escreuam todo o que hy ueer pêra A Ordjm Auer logo o sseu 
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dereito como deue. E sse per uentruira o Almoxarife e scruam que pola Ordjm hy 

esteuer a qual dia e ora que lhis for dicto per aqueles que os meus dereitos 

ouuerem de veer hy nom poderem ujr ou nom quiserem. Aques [sic] que na de 

ueer os meus dereitos nom leixem porem a dizimar e auer o meu dereito pela 

guisa que o deuo d auer E quando depoys ueer o Almoxarife e o scruam da 

Ordjm. Esses Almoxarife e sriuam ou veedores e Recebedores quaesquer que hy 

por mjm os meus dereitos ouuerem de veer e Receber lhis mostrem os seus liuros 

en que he scripo [sic] essa dizima que ende pêra mjm ouuerom. pêra tirarem per el 

e poderem auer çertidõe delo Assi que a ordjm aia logo o sseu dereito pela guisa 

que deue. E sse per uentuira o meu Almoxarife e scriuam ou Aqueles que os meus 

dereitos ouuerem de ueer hi nom ueerem pêra dizimar essas cousas de que eu hy 

ei d auer o meu dereito ao dia e Aa ora que assinaarem Ao Almoxarife e ao 

scriuam ou aaquel que hy pola ordjm steuer que d i en dean te nom dizimem essas 

cousas de que a ordjm há d auer dereito ata que o nom façam saber Aaqueles que 

pola ordjm hy esteuerem quando queren dizimar. 

Outrossi ao que diz dos Rendeiros que Rendam. Alguus Ramos dos meus dereitos 

dessa vila de que a ordjm outrossi há d auer seu dereito que nom querem 

Responder A el e aa dieta ordjm do dereito que desses Reinos deuem d auer 

segundo a uenda que a mjm fazem sobr esto. Tenho por bem e mando que esses 

Rendeiros que hy ouuer dos meus dereitos de que a ordjm deue d auer o sseu 

dereito que acaeçe aa ordjm segundo A eles a Renda for feita E sse per uentuira 

esses Rendeiros que pelo tempo forem nom quiserem estar per esto nem dar o 

sseu dereito aa ordjm segundo a eles a Renda for feita. Tenho por bem e mando 

que lhi dem logo o sseu dereito de todalas cousas que hy ueerem pela guisa que o 

a dieta ordjm deue d auer e que o scriuam que hy pola ordjm escreuer escreua com 

aquel que hy por mjm screuer os dereitos desses Ramos que assi esteuerem 

Rendados ou por mjm per outrem forem tirados todo Aquelo que hy ueer de que a 

ordjm deua a auer o sseu dereito e aia logo 
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E quanto do Al en Razom dos vezinhos da dicta sa vila de Sesinbra e dos outros 

togares da terra da dicta sa ordjm de que a dieta ordjm ha d auer a dizima do que 

pescarem segundo he conteúdo na dieta Aueença e declaraçom que diz que lhi 

nom aguardan aqueles que por mjm na de tirar os meus dereitos que eu tenho por 

sen Razom se Assi he. 

Eu pêra uer o que sobr esto deuia de mandar fazer mandeiueer a dieta declaraçom 

e achei que era hy conteuda en hûa Clausula, que dizia Assi. 

Outrossi de todalas Barcas d almadaa. e de Sesinbra e de Palmela e de Setuual e d 

alcaçar que forem pescar e dem A dizima aa ordjm. e elas e os que andarem en 

elas. Eu tenho por bem e mando que sse Aguarde como no dicto priuilegio he 

conteúdo. E pêra tolher aquela diuida dos que uam morar a ssetuual. e aa terra d 

Ordjm tenho por bem e mando que daqueles que alo forem morar e hi forem 

vezinhos e moradores continuadamente que destes aia a ordjm o sseu dereito 

come dos outros vezinhos da ssa terra, e de todolos outros pescadores que hy nom 

son vezinhos e moradores continoadamente deuo ende eu auer o meu dereito 

como he conteúdo no dicto priuilegio. E esta morada e vezinhança nom sse deue 

fazer enganosamente pêra perder eu i o meu dereito 

E eu uista a dieta declaraçom Tenho por bem e mado [sic] que sse Aguarde 

segundo en ela he conteúdo. E mando e deffendo A qualquer que os meus dereitos 

ouuer de veer ou tirar que lhy nom uãao contra ela E sse lhy algûa cousa teem 

filhado ou enbargado daquelo que en ela he conteúdo que desenbarguem logo e 

lhy nom ponham hy enbargo daqui en deante. 

Pêro tenho por bem e mando que se depois desto forem Achados priuilegios ou 

cartas ou outras scrituras de sentença ou d outra qualquer maneira que fosse feita, 

antre o dicto meu padre ou os Reys que ant el forem e a dieta ordjm. Ou outrossi 

antre mjm e esse ordjm. que fique sobr ele Aguardado o meu dereito A mjm e aos 

meus susçessores pêra o podermos demandar [sic] e auer como for dereito. 
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En testemuynho desto mandey dar ao dicto Meestre e ordjm esta mha carta 

seelada do meu seelo pendente.» 

Dante en leirea sete dias de Setembro El Rey o mandou Juyãao dominguez A ffez 

Era. Ma. CCCa Lxxvij. Anos. El Rey A uyo. 
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Documento 4 

1341, Abril, 26, Santarém 

D. Afonso IV confirma a composição feita entre a Ordem de Santiago e o concelho de 

Setúbal, a qual assumiu valor de sentença régia e restringiu a jurisdição e pretensos 

direitos dos Espartários. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Afonso IV, 1. 4, foi. 77v-79. 

Publ., MARQUES, José - A Ordem de Santiago e o Concelho de Setúbal, em 1341. 

In Actas do II Encontro sobre Ordens Militares - As Ordens Militares em Portugal e no 

Sul da Europa. Lisboa: Colibri, 1997, pp. 299-305. 

[D]on Affonso pela graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a quantos 

esta carta virem faço saber como demanda era perdante mim antre o Concelho de 

Setuval da hûa parte e Dom Garcia Pirez Meestre da Cavalaria da Ordin de 

Santiago nos meus Reynos e o Convento dessa Ordin da outra per razom de 

agravamentos que o dicto Concelho dizia que recebia do dicto Meestre e Convento 

sem razom e como nom devya e commo forom per preito perdante mim que eles 

de seu prazer veerom fazer aveença per razom dos dictos agravamentos segundo 

he contheudo em humm stormento que me foy mostrado o qual era seelado do 

dicto Meestre e do seelo do dicto Concelho e fecto per mãao de Joham Dominguez 

tabaliom dessa vila e assynaado do seu sinal segundo em el parecia do qual 

stormento o teor de vervo a vervo (sic) tal he: 

__ Sabham todos que Era de mil e trezentos e seteenta e nove anos sete dias d'Abril 

em Setuval no adro da egreja da Sam Juiãao so o alpendre da Ordin stando hy 

presente Dom Garcia Pires Meestre da Cavalaria da Ordin de Santiago nos Reynos 
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de Portugal e do Algarve em presença de mim Joham Dominguez publico 

tabaliom dei Rey na dicta villa e das testemuynhas que andeante son scriptas 

Juyãao Eannes procurador do Concelho de Setuval mostrou e per mim fez leer 

perdante o dicto Meestre e testemuynhas hûa nota de carta com teores de 

procuraçõoes da qual o teor tal he: 

_ A quantos esta carta virem fazemos saber como seendo demandas e contendas e 

sperava de seer antre nos Don Garcia Pirez Meestre da Cavalaria da Ordin de 

Santiago nos Reynos de Portugal e do Algarve e Convento da dieta Ordin contra o 

Concelho de Setuval per hûa procuraçom sofficiente da qual o teor tal he: 

___ Sabham quantos esta procuraçom virem como quinta-feira pela manhãa viinte e 

nove dias de Março Era de mil trezentos e seteenta e nove anos no meyson 

d'Alcaçar dentro na egreja de Santiago hu se costuma de fazer o cabidoo hy o 

cabidoo Pedr'Affonso procurador do Convento d'Alcácer Johan Affonso e 

Gira[l]dio Affonso e Martim Stevez e Lopo Rodriguez e Lourenço Dominguez 

cavaleiros e Martim Gonçalvez e Gil Lourenço clérigos todos freires da Ordin de 

Santiago conventuaaes residentes non seendo ora hy na villa outros freires da 

dieta Ordin en presença de mim Domingos Pirez tabaliom dei Rey en Alcácer e 

das testemuynhas adeante scriptas chamadas e rogadas a esto os dictos freires 

cavaleiros e clérigos a hûa voz en concórdia e en seu nome da dieta Ordin e 

Convento fezerom e ordinharom e outorgarom e estabelecerom por seu 

procurador avondosso como el milhor e mais conpridamente pode e deve de seer 

e mays valer o muyto onrrado e religioso senhor Don Garcia pela graça de deus 

Meestre da Cavalaria da Ordin de Santiago nos Reynos de Portugal e do Algarve 

contra o Concelho de Setuval sobre todolos preitos e demandas tanbem movudas 

come por mover que o dicto Concelho de Setuval ha ou entende dever contra eles 

e contra a dieta Ordin e Convento e que eles e a dieta Ordin e Convento an ou 

entendem d'aver contra o dicto Concelho de Setuval per qualquer razom ou en 

qualquer maneira e sobre quaesquer cousas specialmente per razom 
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d'agravamentos que o dicto Concelho de Setuval diz que recebe da dicta Ordin e 

freires e Convento per razom do Paaço da dicta villa e fornos e tendas e outras 

cousas que melhor e mays conpridamente o dicto seu senhor Meestre e 

procurador dira e mostrara se conprir sobre todas estas cousas e cada hua delas e 

sobre o principal e sobre tadalas cousas que ende descenderem que a elo 

conprirem e perteece outorgial (sic) o dicto senhor Meestre por seu procurador 

avondoso perdante noso senhor el Rey ou perdante a sa Corte ou perdante 

qualquer juiz ou juizes assy ecclesiasticos come segraes convenhaviis aos dictos 

fectos e demandas e pêra demandar responder deffender e negar conhecer e pedir 

e receber razoar recontar propooer compoer ouvyr reconviinr quitar spaçar 

contradizer e pêra recusar e allegar juiz ou juizes alvidros ou doutras quaesquer 

maneiras eiceiçom ou eiceiçõoes poeer e pêra ouvir e receber sentença e <ou> 

sentenças e apelar delas ou de cada hua delas se contra eles e a Ordin e Convento 

forem e a apelaçom ou apellações poderem seguir ou renuçar e pêra jurar en sas 

almas juntamente de calumnia e de dizer verdade e pedilo aas outras partes se 

conprir e pêra fazer outro ou outros procurador ou procuradores e pêra 

sostabelecelos en seu logar e en seu nome deles e da dieta Ordin e Convento 

quantos quiser e cada que quiser e pêra os revogar e depoys da revogaçom o 

officio da procuraçom en si filhar e da lo a quem e pêra fazer aveença ou aveenças 

con o dicto Concelho quaes e per qual guisa ele vir que conprem e por bem tever. 

E outrossy pêra affirmar aveença en algun preito se a ha posta ou ordinhada ou 

movuda per qualquer maneira e pêra mandar e outorgar e firmar sobre todo esto e 

sobre lo ai que conprir antre eles e a dieta Ordin e Convento e o dicto Concelho de 

Setuval e todo aquelo que o dicto senhor Meestre por bem tever e pêra mandar 

onde fazer cartas ou stormentos de fermidões e doutra qualquer maneira que lhas 

o dicto seu senhor Meestre e seu procurador ma [n] dar fazer e pêra tadalas outras 

cousas e cade hûa delas en juizo e fora dei fezer e disser que verdadeiro 

avondosoprocurador pode e deve fazer ainda que lhy demande special mandado e 

194 



A Ordem Militar de Santiago no século XIV 

que eles e a dieta Ordin e Convento fariam e poderiam fazer e dizer se en todo 

presentes fossem e sobre todo outorgialmente (sic) e doarom no todo seu livre 

conprido poder e outorgial e pornecial (sic) a ver por firme e por estavil pêra 

senpre que quer que pelo dicto seu procurador ou per aquele ou aqueles que ele 

en seu logar e en nome deles e da dieta Ordin e Convento for fecto e dicto e 

firmado e outorgado e procurado nas cousas de suso dietas e no dicto e firmado e 

outorgado e procurado nas cousas de suso dietas e no dicto e em cada nua delas so 

obrigamento de todolos beens da dieta Ordin e Convento que a esto obrigue e a 

estar e conprir e pagar o que contra eles e contra a dieta Ordin e Convento for e 

relevarom o dicto seu procurador de todo o encarrego de satisfaçom e tanbem os 

seus sostabelecidos e eles meesmos ouverom este encarrego sobre os beens da 

dieta Ordin e Convento. Testemuynhas que forom presentes: Jurdam Stevez 

vigairo, Lourenço Çoudo clérigo, Domingos Fernandez das Moos, Affonso Annes 

jenrro do chaveyro, Stevam Doudino e outros. E Eu Domingos Pirez tabaliom dei 

Rey en Alcaçor que a esto fuy presente e a rogo dos dictos freires esta procuraçom 

screvy e em ela meu sinal pugi que tal he. 

E o dicto Concelho de Setuval per Juyãao Annes seu procurador avondoso contra 

o dicto Meestre e Convento per poder d'ûa procuraçom do qual o teor tal he: 

_ Sabham quantos esta presente procuraçom virem como nos Lourenço Martinz 

dicto Casado e Gonçalo Pirez vereadores de Setuval em Joham Ferro Cinto non 

quis a esto que se adeante segue chega pêro lhe fazerom saber e Fernam 

Dominguez que outrossy he vereador nessa nom he na dicta villa, nos ja dictos 

Lourenço Martinz e Gonçalo Pirez vereadores do dicto logo ensenbra corn muytos 

homens boons moradores e vezinhos da dicta villa que pêra esto que se adeante 

segue fomos chamados no adro da egreja de Sancta Maria per concelho apregoado 

assy como he de costume fazemos e ordinhamos e stabelecemos e outorgamos por 

nosso certo procurador liidimo e avondoso e soffeciente como milhor e mays firme 

e pode e deve de seer e mays valerjuyãao Eannes que he (fl.78) veedor da dieta 
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villa o portador desta presente procuraçom morador e vezinho da dicta villa o 

qual Juyãao Eannes nos Concelho da dicta villa a esto fomos presentes damos e 

outorgamos conprido poder que el possa fazer e trautar e firmar aveenças e 

conposiçõoes quases el quiser e por bem tever con o muyto onrrado senhor Dom 

Garcia Meestre da Cavalaria da Ordin da Santiago nos Reynos de Portugal e do 

Algarve e Convento dieta Ordin dobre todolos preitos e demandas assi movudas 

come por mover que nos com o dicto Mestre e Convento avemos e el Meestre e 

Convento connosco Concelho ha e daqui adeante poderia aver em quaesquer 

maneiras que sejam ou possam seer assi sobre fecho dos agravamentos que nos 

Concelho que do dicto Meestre e Convento recebemos come sobre outras 

quaesquer cousas sobre que antre nos e o dicto Meestre e Convento ajam 

contendas e duvydas e preitos e demandase todas as aveenças e firmidões e 

conposiçõoes que o dicto nosso procurador trautar e fezer com o dicto Meestre e 

Convento ma[n]dar faer cartas(a) e stormentos per quaesquer tabaliões e scrivãaes 

públicos que esta procuraçom virem ao qual nos Concelho e vereadores 

mandamos e outorgamos que as faça tan conpridamente come se nos a todo 

presentes fossemos. E todalas firmidões e conposiçõoes que o dicto Juyãao Eannes 

fezer e tractar e fezer por nos Concelho con o dicto Meestre e Convento e 

vereadores e Concelho outorgamos todo o que se fezer e diser e avemo lo por 

firme e por stavil pêra senpre so obrigaçom de todos nossos beens de nos 

Concelho a esto conprir obrigamos ainda que taaes cousas sejam que requeiram e 

demandem special mandado. En testemynho desto fazemos ao dicto nosso 

procurador seer fecta esta procuraçom ao qual mandamos a Marfim Pirez vogado 

que o selo que de nos Concelho tem que a seelasse del. Testemuynhas que 

presentes forom: Amador Eannes, Joham d'Évora seu cunhado, Gil do Monte, 

Fernam Moogo, Pedro Mouro, Mateus Jhannes Pan en Agua, Domingos Rico, 

Affonso Annes Neto e Rodrig' Annes, Martim Annes seus irmãaos, Fernam 

Fernandez dito Calvo e outros muytos. E eu Stevan Annes poblico tabaliom dei 
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Rey na dicta villa a esto com as dictas testemuynhas presente fuy e a rogo per 

outorgamento do dicto Concelho e vereadores esta procuraçom screvy e em ela 

meu sinal fiz que tal he. Fecta em Setuval no adro da egreja de Sancta Maria 

domingo viinte e cinquo dias de Março Era de mill trezentos e sateenta e oito. 

As quaes procurações mostradas o dicto procurador do dicto Concelho de Setuval 

dizia que recebia muytos agravamentos do dicto Meestre e Convento os quaes se 

adeante seguem veerom a tal aveença: 

[1] Primeiramente dizia o dicto Concelho que o dicto Meestre e Convento os 

costrangia que fossem com o dicto Meestre e Convento em hoste e em fossado e 

fazer guerra sen mandado dei Rey dizendo o dicto Concelho que o nom devyam 

fazer. E a este primeiro artigo disse o dicto Meestre por sy e polo dicto Convento 

que lhy prazia daqui en deante de non hyrem con el nos dictos logos salvo quando 

lhy spicialmente fosse mandado ao dicto Meestre que vãao a serviço del Rey per 

sa carta e que entom o dicto Concelho fosse com el a serviço dei Rey. 

[2] Outrossi se agrava o dicto Concelho que o dicto Meestre e Convento os 

pemhorava e mandava penhorar pr sas divydas que lhy devyam nom seendo eles 

ante chamados nem ouvydos segundo stava per direito. A este artigo de 

prazimento dos dictos Meestre e Convento e Concelho prougue lhye que quanto 

he daqueles que forem rendeiros da dicta Ordin ou principaaes devedores per 

razom das dietas rendas e nom pagarem o dicto Meestre que estes sejam 

penhorados e costrenjudos nom sejam penhorados nem costrenjudos ata que nom 

sejam chamado^) e ouvydos per u devem e como devem. 

[3] Outrossi se agrava o dicto Concelho do dicto Meestre e Convento dizendo que 

as apelações que sayam da dicta villa devyam dar a el Rey e nom ao dicto Meestre 
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e a Ordin. A este artigo prougue ao dicto Concelho de Hyrem as apelações ao 

dicto Meestre ante que a el Rey. 

[4] Outrossy se agrava o dicto Concelho do dicto Meestre e Convento dizendo que 

o dicto Meestre filha os homens da dicta villa e os prende e os leva d'ûa villa pêra 

a outra avendo o dicto Concelho carta dei Rey per que nom faça. A este artigo diz 

o dicto Meestre e Convento que lhy praz que se aguarde a carta del Rey assy como 

em ela he conteúdo. 

[5] Item outrossy se agrava o dicto Concelho do dicto Meestre e Convento dizendo 

que os vezinhos e moradores da dicta villa devem seer acusados e demandados 

assy em fectos ceviiss come criminaaes perdante seus juizes. Outrossi per eles 

devem de seer soltos e seguyr seu direito soltos e que o dicto Meestre e Convento 

vay contra tod'esto e demays lhis da cartas de seguranças assy de mortes come 

doutros fectos. A este artigo de prazer do dicto Meestre e Convento disserom que 

lhy prazia daqui en deante de o nom fazer ca assy era ja mandado per nosso 

senhor el Rey e que se aguardasse o mandado do dicto senhor Rey aguardado ao 

dicto Meestre e Ordin que se lhy el Rey quiser fazer mercee a o tornar a seu stado 

como ante era no fecto das dietas seguranças que o aja e nom seja enbargado pollo 

Concelho. 

[6] Item outrossy se agrava o dicto Concelho dizendo que todalas medidas da villa 

e do paaço e todolos medidores devem seer metudos pela justiça da dicta villa e 

que a dieta justiça leva ende as coomhas pêra o dicto Concelho e requerendo as e 

que o Meestre e Convento(c) lhy nom quer esto aguardar. A este artigo de 

prazimento do dicto Meestre e Convento e Concelho lhy prougue que a justiça da 

dicta villa metessem as medidas e medidores e que sejam requerudos pela dieta 

justiça e levem deles as dietas coomhas. E quando he no paaço da Ordin da 
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faangas o Concelho meta medidores e medideiras aquelas que comprir. E com 

estes medidores ou medideiras que assy o Concelho meter meta hy o paaceiro ou a 

paaceira que hy stever. E quanto he as chaves do dicto paaço que a justiça da dieta 

villa filhe huum homem boom ou dous que tenham as chaves do dicto paaço e a 

estes as de o dicto Meestre ou aquel que por el stever na dicta villa e este oe estes a 

que as o Meestre assy der nom lhas possam tolher sen mandado da dieta justiça. E 

se a dieta justiça vir que he bem de lhas tolher e de as dar a outro que o Concelho 

quiser que o dicto Meestre e Convento ou seu almoxarife ou aquel que pola Ordin 

aqui stever lhis de sem nenhuum enbargo. 

[7] Item outrossy se agrava o Concelho dizendo que o dicto Meestre e Convento 

manda levar dos fornos da Ordin poya ao torneiro e poya aa charneira e outra 

poya a quem varre o forno nom na avendo de levar de direito senom hûa poya ao 

senhor do forno. A este artigo diz o dicto Meestre e Convento e Concelho que lhy 

praz de nom levarem dos seus fornos mays d'hûa poya. E quanto he dos outros 

manda que nom levem nenhûa cousa senom a poya ao senhor do forno e que a 

justiça possa poeer qual pena quiser sobre aqueles que lho quiserem dar e que a 

leve ao Concelho. E se perventura o torneiro mostrar malícia no pam que ha de 

cozer en no nom lançât como (fl.78v) deve ou em no reteer que o nom deite que a 

justiça lho stranhe assy como achar que he direito. 

[8] Outrossi se agrava o dicto Concelho dizendo que era seu foro e direito estava 

que eles possam fazer fornos na dicta villa cada huum como se pagar. 

[9] Outrossy se agrava o dicto Concelho dizendo que devem fazer stalageens cada 

huun como se pagar na dicta villa e termho e que o dicto Meestre e Convento lhy 

deffende que o nom faça. 
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[10] Outrossy se agrava o dicto Concelho que cada huum deve fazer tendas pêra 

venderem azeite e cebolas e alhos e pimenta e açaffrã e mostarda e todalas outras 

cousas que comprissem aue as vendam como quiserem e per u quiserem e aue o 

dicto Meestre e Convento lhys deffende que as nom façam. 

[11] Item se agrava o dicto Concelho do dicto Meestre e Convento dizendo o dicto 

concelho que cada huuns devem de fazer banhos se quiser na dicta villa e que o 

dicto Meestre e Convento lhys deffende que nom façam. 

[12] Outrossy se agrava que o dicto Meestre e Convento deffende aos ferreiros que 

lavram na dicta villa que nom ajam ata que as ferrarias da Ordin sejam alugadas. 

[13] Item outrossy se agrava dos pesos que estam no paço dizendo o dicto 

Concelho que son seus e que o dicto Meestre e Convento lhis defende quje nom 

pesem em eles ata que nom d em algo ao dicto Meestre e Convento. 

[14] Item se agrava do dicto Meestre e Convento que quando o dicto Concelho 

ellegem seus juizes que o Meestre nom he na terra alguas vezes e que fazem 

grandedes (sic) despesas em hyrem a el pêra os conffirmar e de mays ham lhy de 

pagar chancelaria da carta da conffirmaçom das dietas juridições. 

[15] Outrossy se agravam o dicto Concelho do dicto Meestre e Convento dizendo 

que he seu costume que os pescadores da dicta villa ajam a redizima da dizima do 

porto dos pescados que vendem na dicta villa de que o dicto Meestre e Convento 

ha a dizima e que o dicto Meestre e Convento lha nom quer dar e manda e 

deffende aos seus homens que o seu ham de veer na dicta villa que lha nom dem. 

De prazimento do dicto Meestre e Convento manda daqui en deante que os 
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pescadores ajam a dicta redizima assy como a ante aviam do dicto pescado a Sam 

Juyãao assy como senpre derom. 

[Resp. a 7, 8 e 9] Ao agravo dos fornos de prazimento do dicto Concelho e Meestre 

e Convento dizemos que lhy praz que a Ordin aja os fornos e que nom leve mays 

que Ma poya com esta condiçom que o dicto Concelho faça stalageens cada huuns 

como se pagarem e nas dietas stalageens possam colher bestas por preço que lhis 

dem aqueles que lhas hy meterem e que nos dictos logares vendam palhas como 

quiserem e outrossy vendam cevada aquelas que os stalageiros trouvèrent de fora 

da terra aaqueles que com eles pousarem nas stalageens e a outrem nom. E se 

acaecer que no paaço da Ordin nom acharem cevada pêra vender do dicto 

paaceiro que os stalageiros a possam vender a quem se pagarem sen contenda 

nenhûa nom seer per i enbargado que os almocreves que as carregas houverem aa 

dicta villa pera vender que as levem ao paaço do Ordin e que a Ordem leve deles o 

seu direito. E que nom vendam a mays preço a cevada de noite que a venderem de 

dia. 

[Resp. a 10] Item quanto he ao agravo das tendas prougue ao dicto Meestre e 

Convento que se faça per esta guisa que cada huuns dos do dicto Concelho possan 

fazer tendas e vender em elas o azeite e cebolas e pimenta e açaffrã e mostarda e 

mel e manteiga e toda outra legumha e toda speciaria como quiserem e per u 

quiserem nom dando o dicto Concelho trebuto nenhuum por esto. 

[Resp.a 11] Item quanto he en razom dos banhos ten por bem o dicto Concelho 

que o Meestre e Convento aja os dictos banhos sen enbargo do dicto Concelho 

fazendo-asacaentar pera aver a Ordein proveito nom levando deles mays que 

aquelo que senpre foy husado. 
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[Resp. a 12] E quanto he ao agravo das ferrerias da Ordin aprougue ao dicto 

Meestre e Convento e Concelho que se faça per esta guisa: todolos ferreiros da 

dicta villa e outros que veerem de fora parte pêra lavrar que estes primeiramente 

arrendem as tendas da Ordin ante que as outras da villa e que nom lavram ata que 

as da Ordin sejam alugadas salvo se alguum ou alguuns ferreiros teverem sas 

casas ou as teverem ja alugadas ante que as da Ordin que possam lavrar sem 

enbargo nenhuum e pêra se fazer sen malícia jurem ao Avangelhos aqueles que as 

casas teverem alugadas se as tiinham ante alugadas. 

[Resp. a 6] E quanto he o agravo per razom dos pesos que o dicto Concelho pos na 

paaço prougue ao dicto Meestre e Convento e Concelho que os dictos pesos sejam 

da Ordin e que levem preço deles daqueles que hy algua cousa pesarem. 

E quanto he dos vezinhos e moradores da dicta villa que aquilo que pesarem no 

dicto peso assy como linho e lãa e outras cousas que forem de sa colheita e de sa 

herdade ou carne pêra comer ou pêra dar que nom paguem nenhûa cousa. E todas 

estas cousas e cada hua delas o dicto Meestre e Convento e Concelho o louvarom e 

outorgarom e ouverom por firme e por estavil pêra senpre so obligamento dos 

beens da dieta Ordin e do dicto Convento e Concelho que a esto os dictos 

procuradores obligarom e prometerom de conprir e de menteer todalas cousas 

sobre dietas e outorgarom que nunca contra elo fossem. E o dicto Meestre e 

procurador do dicto Concelho mandarom a mim dicto tabaliom que lhys desse 

senhos stormentos semelhavis dos quaes este he o do Concelho, e o dicto Meestre 

e procurador do dicto Concelho per poder dos homens boons mandarom que se 

fezessem os stormentos e os seelos pendentes do dicto Meestre c concelho pêra 

seer todo mays firme e eu sobredicto tabaliom dey ao dicto Meestre e Concelho 

senhos stormentos semelhavhs com meu sinal que tal he. Testemuynhas que 

presentes estavam: Lourenço Annes jenrro de Johan Galego, Johan Vaasquiz 

clérigo, Gonçalo Annes procurador, Martim Pirez porteiro do Meestre, Gomez 
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Fernandez, Johan Pirez porteiro, Pedro Porteiro, Johan Leitom, Affonso Martinz, 

Vaasco Stevez, Johan da Ribeira freires e outros. 

E envyarom me pedir por mercee os dictos Meestre e Convento e o dicto Concelho 

que lhys conffïrmasse a dicta aveença. E eu visto o que me envyarom pedir e visto 

o dicto stormento e todalas cousas em el conteudas querendo lhys fazer graçae 

mercee confirmo lhis a dicta (fl.79) aveença segundo se no dicto stormento contem 

e tenho por bem e mando que ajam por firme e por stavil salvo em aquel agravo 

em que dizem que o dicto Meestre os costrange que vaam com ele em hoste e ou 

fossado em que mando que nom vãao ala sem veendo sobr'esto meu special 

mandado. E quanto he razom do que dizem das apelações tenho por bem e mando 

que se aguarde sobr'esto a minha ordinhaçom. E em testemuynho desto lhis 

mandei dar esta minha carta. Dante en Sanctarem viinte e sex dias d'Abril. El Rey 

o mandou per Meestre Pedro e per Meestre Gonçalo das Leys seus vassalos. 

Affonso Martinz da Amaral a fez. 

Era Ma CCC3 LXXfX3 anos. 

Magister Petrus vidit. Magister Ginsalvus Vidit. 
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Documento 5 

1343, Julho, 17, Alcácer do Sal 

D. Garcia Pires, Mestre da Ordem de Santiago, sentencia na questão da definição dos 

termos de Setúbal e Palmela. 

LA.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 373v-374 - inserto 

em documento de 2 de Janeiro de 1517 

Réf., RAU, Virginia - Estudos sobre a História do Sal, p. 68. 

(Fl. 373v) Dom Garcia Pires pella graça de Deus Mestre de Cavalaria da 

Ordem de Samtiago nos reinos de Purtugal e do Algarve. Aquantos esta carta 

virem fazemos saber que vimos huua carta de Nosso Senhor El Rei carrada e 

aseelada nas costas de seu verdadeiro seello segumdo em ella parecia da quall o 

teor tall he: 

Dom Afomso pella graça de Deus rei de Portugall e do Algarve. A vos Dom 

Garcia Pirez mestre da Cavalaria da Ordem de Santiago saúde sabede que os 

homens boons e comcelho de Setuvall me emviaram dizer em como nom tinham 

termo e que recebiam muito danyo dos de Palmela por que o termo da dicta villa 

chegava ataa vila de Setuvel e que se alguuns faziam coima que logo eram 

chamados pêra Palmela e que amdavam alloo (sic) despemdemdo muito do que 

aviam e que outro sy por esta rezam nom lavravam nem aproveitavam o porto de 

Setuvel por que nem era seu termo e pelos ditos dapnos (sic) que recebião pediam 

por mercê que comfesase em como eu recebia deles muito serviço outro sy esa 

ordem e que lhe mandase dar termo em que podesem aproveitar e que fosem 
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escusados dos ditos danos que recebiam e eu vemdo o que me pediam porque 

emtemdo he muito ajuizado da dita villa de Setuvell aver termo em que posam os 

mestres desaproveitar outro sy porque se esa villa posa milhor probar e porque os 

dictos lugares de Palmela e d'Alcacere am tamanhos termos que esto lhes nom he 

danoso e por muito serviço que eu e aqueles homde eu venho recebemos deles e 

esperamos de receber em diamte outro sy esa ordem tenho por bem e mando vos 

que cheguedes ao dicto logo de Setuvel e que lhes dedes por termo des omde ora 

ami como se vay pelo caminho de Montemayor ataa Agoalva e des hi como se vay 

pelo meyo da veia d'agoa desa ribeira ataa hu entra esa agoa em Maretecas e como 

se vay per meyo da veia d'agoa de Maretecas ataa hu emtra no rio que vay 

d'Alcacere pêra Setuval per des hi como pasa alem dese rio que vai diretamente 

topar na costa do mar asy que desese lugar ataa ao cabo de Faro fique por termo 

de Setuvel outro sy como se vay daquele lugar hu emtra o caminho de 

Montemaior no caminho que vay de Palmela pêra Setuvel diretamente per trás o 

outro de comtra Pal-(F1. 374) mela da casa que foy de Martim Anes padre de 

Joham Rumeu e de sy diretamente a acenha (sic) que foi de rica razão que fora 

destar em Algoda e de sy per esa ribeira acima como vai diretamente pela vinha 

de Gonçalo Anes Carrelho e vai topar diretamente na ribeira d'Alcube e pela 

metade dese rio d'Alcube como vai emtrar no mar a par de Mouguelas pêro o 

tenho por bem que eses de Palmella e d'Alcacere posam usar em os sobredictos 

lugares que derdes por termo a Setuval pola guisa que usavam os de Setuval 

quamdo era termo de Palmella e d'Alcacare em pacer e em talhar e se acomtecer 

quealguuns de Palmela ou d'Alcacere fizerem coima em os ditos lugares e que asy 

asinardes por termo a Setuval respomdam os de Palmella pelas ditas coimas por 

Palmella e os d'Alcacere das coimas que fizerem em aquello que foy seu termo 

respomdam por Alcacere salvo se fizerem coimas asy os de Palmella como os 

d'Alcacere em vinhas ou pumares ou ortas ou pães ou ligumes que sejam do 

termo que ora foi dado a Setuval ou depois forem feitas ca em este caso tenho por 
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bem que respomdam per Setuval e per hy paguem as coimas e esto mesmo se 

emtemda se em cada huum dos sobredictos lugares for termo de Santiago de 

Cacem. Dante em Montemaior o Novo postumeiro dia de Março El Rei o mandou 

por mestre Pedro e mestre Gonçalo das leis seus vasalos Joham (?) d'Araaes a fez 

era de mil trezemtos e oitemta e huun annos magister pro magistro Gonçalo videt. 

(Fl. 374) E nos vista a dieta carta e as (?) fazer o mandado do dicto senhor 

mandamos chamar e fazer viir e asinamos lugar a que chegasem e chegaram 

peramte nos juizes e procuradores e homens boons do comeelho de Palmella pêra 

verem os lugares per hum El Rei mandava dar termo aa dicta villa de Setuval do 

termo da vila de Palmella, convém a saber, como se vay do lugar hu emtra o 

caminho de Montemayor no caminho que vay de Palmela pêra a dieta vila de 

Setuvall e no qual lugar mandamos meter hûua pedra por marco e do dicto logo 

como se vay pela várzea da ordem as casas que foram de Martim Eanes padre de 

Joham Rumeu e no qual logo trás as dietas casas de comtra Palmella mandamos 

meter outra pedra por marco e de hi como se vai pela vinha que foi do dicto 

Martim Anes asy como saio ao caminho dos pinheiros e no qual caminho 

mandamos meter huua pedra por marco e de hi como se vai do caminho de 

Palmella e de sya acenha (sic) que foy de ricardação em aquele lugar e no caminho 

que vay pêra Alferrara mandamos meter hûua pedra por (Fl. 374v) marco outro sy 

mandamos que os de Palmela e de Setuval usasem de agoa da fomte da figueira 

que he a par da dita acenha (sic) sem coimas nenhûuas e des hi asy como vay pelo 

ribeiro da agoa acima pelo ribeiro que vay pela vinha que foy de Gonçalo Anes 

Carrelho acima asy caminho que vay pêra Azeitam contra Aguião e mandamos 

meter outra pedra por marco ao canto da vinha que foy de Joham Paaez e des hi 

asy como vay perso o dicto caminho d'Azeitam e des hi diretamente ao ponemte 

como vay aa cabeça das cavernas e no qual lugar mandamos meter hûua pedra 

por marco e des hio asy como vai ao cabeço alto de sobre a várzea redonda e no 
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qual lugar mandamos meter hûua pedra por marco e des hi como se vay a hûua 

sovereira que estaa aso as casas d'Estevào Pirez filho de Pêro Mendez que he em 

Alcube e na qual sovereira mandamos fazer huua cruz e des hi como sevai a 

d'Alcube e na qual ribeira mandamos meter hûua pedra por marco e des hi como 

see torna pella dita ribeira a fumdo a Mougellas e des hi topar no mar e como se 

torna pela ribeira do mar a dieta vila de Setuval e desa dita vila de Setuval asy 

como se vay pelo caminho pêra Montemaior mandamos meter hûua pedra por 

marco no dicto caminho acima da ponte d'Alfazer e des hi polo caminho acima e 

mandamos meter outra pedra por marco no dicto caminho acima da vemda 

d'Abrunheira e des hi asy como se vay pelo dicto caminho a topar na veia da agoa 

na qual veia mandamos meter hûua pedra por marco e des hi pela veya da dieta 

agoa a fumdo asy como se vai topar com o rio de Mareteca os quaes lugares 

divisados contra a dieta vila de Setuval per poder da dieta carta e per mandado do 

dicto Senhor Rei damos por termo aa dieta vila de Setuval o que dicto he outro sy 

pêra cumprir a dieta carta e no termo da vila d'Alcácer mandamos chamar os 

juizes e procuradores e homens boons do dicto comeelho d'Alcácer e que 

chegasem ao dicto logo de Pêra pela qual rezam chegamos ao dicto logo de Pêra 

presemtes homens boons do comeelho de Setuval e outro sy d'Alcacere e demos 

por termo a dieta vila de Setuval per meyo da foz de Pêra ataa o pardieiro que foy 

d'Aires Eanes diretamente como vai topar no mar e des hi dicto logo asy como se 

vai a fundo topar no cabo do Farão e per poder da dita carta mandamos que o 

dicto comeelho de Setuval aja (Fl. 375) e use os dictos termos asy como lhe per nos 

foram divisados deste dia adiamte pêra todo o sempre e que faça em eles e deles o 

que lhes aprouver como do seu termo próprio e mandamos e defemdemos da 

parte do dicto Senhor Rei e da nossa aos dictos comeelhos de Palmella e Alcacere e 

outros quaesquer que sejam que lhes nom vam contra esto que he dito e 

mandamos em parte e em todo sob pena dos nosos emeoutos de trezentos 

trezentos (sic), convém a saber, em testemunho desto demos esta nosa carta ao 
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dicto concelho per Simão Eanes seu procurador aberta e sellada do nosso selo 

pemdemte. Dante em Alcacere XVII dias de Julho o mestre o mandou Afomso 

Soarez seu escripvam a fez era de mil e trezemtos e oitemta e huum annos. 
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Documento 6 

1346, Julho, 4, Coimbra 
Traslado em pública forma de uma carta de aforamento de 8 de Abril de 1339, feita por João 

Fernandes Rebotim, comendador de Castro Verde, a João Salvador, de um lugar em 

Alcoutim pelo foro anual de oito libras. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 24. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 207-207v. 

Conhescam quantos este estormento birem que na Era de Mil e CCCC e 

Oitenta e quatro annos aos quatro dias do mês de Julho perante Joham Fernandez 

parente alguazil da cidade de Coinbra seendo em concelho ouvindo os feitos em 

presença de mym Afonso Martinz proprico tabeliam d'el rey em na dieta cidade 

presentes as testemunhas adiante scriptas Angelo Pirez mercador e vezinho da 

dieta cidade e procurador de Dom Garcia Pirez meestre da Cavalaria da Ordem de 

Santiago de Portugal mostrou e per mym dicto tabaliam e presente o dicto alvazil 

leer huum estormento feito per maao de Martim Afonso tabaliam da dieta cidade e 

asignado do seu signal segundo em elle parecia. Do qual ho theor delle de verbo a 

verbo tal he. 

Saibham quantos este estormento birem que eu Joham procurador de 

Joham Fernandes Rebotim freire da Ordem de Santiago comendador de Castro 

Verde per hûa procuraçom feita e signada per maao de Domingues Johanes 

taballiom do dicto logo Castro Verdeem que eu dey poder pêra esto fazer enprazo 

e outorgamento a vos Joham Salvadorez dicto Mayo e a vossa molher Domingos 
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Pirez morador em Alcoutym aquel lugar em que vos ora morades do dicto Joham 

Fernandez no logo d'Alcoutym enprazo e outorgo a vos o dicto logo com todos 

seus dirreitos e perteenças que acaçeem ao dicto Joham Fernandez (Fl. 207v.) por 

poder da dieta procuraçom que vos que o ajudestodo em todollos dias de vossas 

vidas danbos tanto com tal preyto e condiçom convém a saber: que nos lavrades e 

? ho dicto logo e o mantenhedes em seu (?) e dedes ende ao dicto Joham 

Fernandez ou a seu certo mandado em coynbra em cada huum ano oyto livras de 

dinheiros por renda e por pensam desse logo e serem pagados per esta guisa 

convém a saber: a meadade por dia de Sam Joham Bautista e a outra meadade por 

dia de Sam Miguel de Setenbro e dous capooes em cada huun armo pello dicto dia 

de Sam Miguel e asy em cada huum ano. E outorgome logo por bem pagado e 

entregado em nome do dicto Joham Fernandez dos primeiros quatro anos 

primeiros seguintes da dieta renda e penssam. E vos nom ajades poder de o dicto 

logo vender nem dar nem doar nem em outra pessooatransmadar nem em 

nhûaoutra maneira em alhear mas a morte do postumeiro de vos anbos o dicto 

logo com todos seus melhoramentos e acreçentamentos devem a ficar ao dicto 

Joham Fernandez em paz e em salvo e sem nhuum outra contenda a parte de vos a 

do dicto Joham Fernandez que em contraiiro beer das dietas cousas deve apeitar 

aa parte que as conprir e guardar quinhentos soldos de dinheiros em nome (?) e 

por pena e o feito ser firme e estável no dicto tempo como dicto he em testemunho 

das cousas sobredictas por depois nom biir em duvida. E o dicto procurador por o 

dicto Joham Fernandez e eu dicto Joham Salvadores por mym e por a dieta minha 

molher que todallas cousas sobredictas louvamos e outorgamos sob a dieta pena 

mandamos ende ser feito este estormento per maao de Martim Afonso tabaliam da 

cidade de Coimbra que a dieta procuraçom hy feito foy na dieta cidade na rua da 

Ponte na casa hu mora o dicto tabaliam. Oyto dias do mês d'Abril da Era de Mill e 

Trezentos e LXXIX annos. Testemunhas que presentes forom Martim Afonso 

scripvam da audiançia da See de Coinbra Pêro Lourenço que foy prioste da igreia 
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de sam Bartollomeu de Basto Domingos de Basto Joham Stevez lagareiro na dieta 

cidade e outros. E eu Martim Afonso proprico tabaliam pella autoridade de nosso 

senhor el rey na dieta cidade a rogo e per mandado do dicto procurador que avia o 

dicto poder pêra as dietas cousas fazer segundo era contheudo na dieta 

procuraçom que eu by feita e asignada per maao do dicto Domingos Johanes 

tabaliam de castro Verde segundo em ella pareciia e do dicto Johal Salvadores que 

todallas cousas sobredictas louvarome outorgaram sob a dieta pena este stormento 

scripvy e meu sinal aqui puge em todas cousas sobre dietas. 

O qual estormento assy mostrado e leudo pella guisa sobredicto Angelo 

Pirez como procurador do dicto meestre e em seu nome pedio ao dicto alvazil que 

desse a mym dicto tabeliam (?) pêra lhe dar ho theor do dicto estormento em 

proprica forma sob meu sinall porque dezia que lhe conpria se se entendia delle 

ajudar o dicto senhor meestre. E o dicto alvazil visto e examinado o dicto 

stormento e beendo o que lhe o dicto Angello Pirez pediia deu a mym sobredicto 

tabaliam pêra lhe dar ho teor delle em proprica forma sob meu sinal e esto foy 

feito logo dia mês era sobre dieta. Testemunhas que presentes steverom Afonso 

Vicente Vasco Anes Joham Doniz janrro de Martim Esteves tabelliaaes e 

Domyngue Anes Pêro Andre e Joham Estevez e Bartollameu Pirez e outros e eu 

Afonso Martim tabaliam sobredicto que e esto presente fuy a rogo do dicto Angelo 

Pirez e por mandado e actoridade do dicto alvazil ho dicto stormento em proprica 

forma torney e este stormento scripy e em elle fiz meu signal que em termo de 

verdade a tal he. 
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Documento 7 

1349, Setembro, 27-Sevilha 
Vasco Eanes, procurador de Lourenço Vasques, Mestre da Ordem de Santiago, faz saber ao 

bispo de Silves, refugiado em Sevilha, que lhe foi movido um agravo pelas muitas ofensas 

praticadas contra a Ordem. Foi pedido pela segunda vez que desse os seus argumentos à 

causa para ela poder prosseguir, o que foi negado. O bispo por esta carta fez saber que vai 

recorrer ao papa para não ser julgado em Portugal. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 198v-199. 

Domingo veyte (sic) e seete dias dei mes de Setenbre Era de mil e trezientos 

e ochenta e siete anos. En este dia sobredicho et en presencia de my Domingo 

Sancho escripbano proprico de Sevilha e de los otros escripvanos que em fim deste 

scripto screvierom suos nombres en testimonyo estando em el portal que es antre 

la puerta de los Naranjos e dei Cidral que com direito em las casas que fuerom dei 

almirante Dom Alfonsso Jufre que som em la eolation de Sam Bertolame desta 

cidade e siendo hy presente dom Frei Álvaro o bispo de Silve Vaysquis Anes freire 

procurador de Dom Lourenço Vasquez maestre de Santiago en Portugal y en el 

Algarve segun se contiene en una carta de procuration que a my mostro que sue 

fecha en Torres Vedrras veynte quatrro dias de Julho era de mil e trezientos y 

ocheenta y syete anhos y contienese en elha que fue fecha por mano de Joham 

Rodriguez taballion publico de la dicha villa de Torres Vedrras y signada del su 

senhal que hi estava presente este dicho Vaasquis Anes procurador dixo al dicho 

senhor o bispo que ya outra avia vertido ante el a le pedir los apostollos que el le 

pedira (Fl. 199) por la apllacion que le fezeera pobrica que en moover de agravios 
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que diz que fazia el dicho maestre et a sus freires et a sus pregadores e que tomava 

delho fe e testemonyoen esta rizon de escripvano publico em Sevilha de como le 

pedira los apostollos la vez primeira e que gellos nom diera ny otorgara en essa 

sazon mas deziendo el en su repuesta que gellos daria ante el a le requérir y 

pedirle que le diesse e le otorgasse los apostollos que por la dicha apellaçion que le 

feziera sigundo dicho et le avya pedido e agora que dela pedia asy el nombre del 

procuratorio porque el derecho del dicho maestre cuyo procurador es fuesse 

guardar o luego el dicho senhor o bispo dyo ante nos los dichos escribanos e na 

sua carta escripta en papel e seellada corn uu seello em que a fegura de huum 

Jhesus e firmada de huum nombre que deziia. E Espiritus Vidit. em que dezia que 

dava loa apostollos la quai carta dize asi: 

Ao muy santo padre vigário de Deus verdadeiro senhor padre Clemente ho 

bispo de Roma e papa da igreia universal. Seu bispo de Silve Frey Álvaro e servo 

da igeia muy santa cathollica reverença e obedença com toda sogigaçom e 

veramente de poer e de maaos Santo Padre sabede que Lourenço Vaasquez leigo 

meestre da Ordem de Santiago em Portugal apellou de mym a vosa Santa See 

contando essa apellaçom muitos gravimentos que lhe aviamos feito cuidado nos 

meter medo de muitas apellaçoes que há feito contra mym e meus vigários mais 

nhuum gravamento que el contem nom contem verdade mais esto faze por 

muitos graviamentos que há feito a mym e a nossa igreia por os quaes anda em 

muitas sentenças d'escomunham que poem e nel ho direito e puge eu em nosso 

bispado e denunçiandolho em esse nosso bispado por escomungado em huum 

lugar que chamam Tavira e as escomunhooes forom as quaes encorro porque em 

no tempo que ello era comendador de Mertola me prendeo meus clérigos em esse 

lugar e rouboume quanto tragiia em minhas azemallas e nossa capeella e os 

quelezes e paramentos e bulas minhas do Santo Padre Johane vosso antecessor e a 

nossa mitra faze poer em na cabeça de nua mulher e depois no dicto lugar de 
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Tavira nos cometeo de matar em no logo dos frades meores e depois sacandonos 

cellebrando em nossa igreia de Santa Maria e rezando a pallavra de Deus fez a sua 

asuanda com ho corregedor do Algarve que por el rey que avya nome Lourenço 

Callado e comettonos dentro na igreia de nos matar e fazenos muitas injurias e 

muitas maas palavras que nos disse em ameaças em tal maneira que por medo 

délie e do corregedor me convençeo de leixar a pregaçom e a missa ante que se 

levasse ho Corpo de Deus e fogi da igreia com huum clérigo pêra uha pousada. E 

depois este sobredicto meestre coligouse e cospiou contra mym com os sismaricos 

que se chama cabidoo de Silve ca me atirarom de seu bispado com poder d'el rey 

de Portugal por defender a jurdiçam da igreia pello qual ando desterrado e 

privado de meu bispado e os cismáticos e escomulgados de muitas escomunhooes 

dam os sacramentos seendo denunciados (Fl. 199v) e cometem as curas e dam 

benefícios. E este meestre lhes da a este cismáticos quando pode favor e ajuda 

contra a igreia e contranos e tomounos a jurdiçam e os dizimos e nom quer dar 

parte que diz que a puisom aos raçoeiros que ham de servir a igreia mas fazesse 

bispo do meu bispado honde damoslhe apóstolos refutatoris e supricamos com a 

igreia de Silve catholica que sobre esto que nom nos dedes juizes em Portugal ca el 

rey e todollos de seu regno som contra mym por defenssam da igreia. Dados em 

Sevilha viinte e sete de Setenbre Era de mil e CCC LXXXVII anos. 

(Fl. 199v) Espiritus vidit. E de todo esto en como el dicho Vasques anes em 

nombre del dicho maestre cujo procurador os pedio a mym Domingos Sanchez 

escripvano puprico quel diesse ende huum escripto de testimonyo pêra guarda dei 

derecho dela su parte. E yo dille este firmado de mym nobre e signado com o myo 

signo e firmado de los otros escripvanos que a esto fueron presentes e do dei dia e 

dela ora sobredicha e yo Valasco Fernandez escripvano de Sevilha escripvy este 

escripto de testimonyo e fue presente a todo esto que dicho es e so testigo. E yo 

Diego Fernandez scripvano de Silve fuy presente a todo esto que dicho es e so 
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testemunhas. Ego Domingo Sanchez scripvano puprico de Sevilha fue scripvir este 

scripto de testimonyo e fiz aquy myo signo e so testigo e fuy presente a todo este 

que dicho es. 
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Documento 8 

1358, Julho, 26, Atouguia 
D. Pedro sentencia a propósito da queixa efectuada pelo concelho de Setúbal contra o 

Mestre de Santiago. 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Pedro I, doe. 1200, pp. 

583-584. 

Dom Pedro pella graça de deus rej de Portugal e do Algarue A quantos esta 

viram ffaço ssaber que perante lourenço gonçalluez Corregedor na mha casa ffoj 

mostrada nua carta dei Rej dom Affomso meu padre A que deus perdoe que era 

per rrazom d agrauamentos que o concelho de ssetuual dezia que Recebja do 

Mestre de Santiago A qual carta era Assjnaada per Migueel ujuas clérigo que ffoy 

do dicto meu padre e per lourenço perez sseu jcham major em na qual carta nua 

clasula da qual o teor tal he 

Outrossy me disserom que ffazem tabeliões quaes sse paguam e taes que quando 

lhis pedem testemunhos per Razom d AlgQus Agrauamentos que Reçebedes nom 

uo lo queren dar nem guardar os meus artigos como deuem 

Sobr esto tenho por bem e maundo que os tabeliões sseiam ffectos per mjm e nom 

per outrem pêra ssaber Eu o estado da terra e o ffazer tabeliom nom perteençe sse 

nom a emperador ou a Rej ou A outro que nom seia ssoieito doutrem ca esto he de 

meo Jmperio 

A qual carta e clasula Assi mostrada Gil lourenço meu procurador disse que el por 

mjm e em meu nome sse entendja d ajudar da dieta clasula E pedio Ao dicto 
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Corregedor que lhj mandasse dar o trelado da dicta clasula per ssa autoridade em 

publica forma sso meu sseello E o dicto Corregedor lha mandou dar 

dante na Atouguia vijnte e sseis djas de Julho El Rej o mandou per lourenço 

gonçalluez sseu vassalo e Corregedor na ssa casa Joham martjnz de guimarães a 

fez Era de mjl trezentos e Noueenta e sseis Anos 
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Documento 9 

1362, Março, 28, Tavira 
Pública forma de um aforamento feito por Afonso Eanes, freire da Ordem de Santiago e 

prior de Loulé, procurador de D. Gil Fernandes, Mestre da Ordem de Santiago em 

Portugal a Estevão Eanes e sua mulher Maria Domingues de uma terra em Tavira, a 26 de 

Julho de 1356. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 32. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 79-80. 

Saibham todos que na era de mill CCCC08 annos viinte o oyto diias de 

Março. No paaço do concelho de Tavira perante Afonsso Martiiz alvazil geeral em 

a dicta villa pareçeo Estevam Lourenço mercador desse logo e mostrou e per mym 

Pedro Afomsso taballyom em a dieta vila presente testemunhas leer fez huum 

stormento fecto e asinado per Joham Dominguez que foi taballiam da dieta vila 

segundo em elle pareçiia do qual o theor tal he 

«Saibham todos como eu Afonss'Eannes priol de Sam Cremente (sic) de 

Loulle procurador que som de dom Gil Fernandez meestre da cavallariia da 

Ordem de Santiago dos regnos de Portugal e do Algarve assy como he contheudo 

em hiiua procuraçom scripta em papel e seellada nas costas de huum seello 

grande feito como escudo e thnha em sy segurada hiiua liiua e hiia estrela e em 

outra parte hiiua espada dellongo (sic) do dicto seello com dous escudos com 

quinas dos rex dessenhas (sic) partes. Da qual procuraçom ho theor tal he 
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«Dom Gil Fernandez pella graça de Deos meestre da cavallariia da ordem 

de Santiago. Nos regnos de Portugal e do Algarve. A quantos esta carta virem 

fazemos saber que nos fazemos ordenamos estabelleçemos por nosso certo 

procurador lídimo avondosso suficiente asy como el melhor e mais 

compridamente pode e deve seer e mais valler a Afonss'Eannes nosso freire priol 

de Loulle que elle por nos e em nosso nome e da nossa ordem possa procurar e 

recatar e arrendar e de mandar e receber todallas rendas direitos e parte delas que 

nos e a nossa ordem avemos e de direito devemos d'aver no reyno do Algarve e 

em Almodouvar ou em quaaesquer lugares que os nos devemos e devíamos aver 

de direito per qualquer guisa que seja. E pêra dar estormento ou estormentos de 

quitaçom daquello que assi arrendar e receber aaquelles que dietas rendas e 

direitos pagassem e de que os el receber também dos annos da era de mill e 

trezentos e noveenta e dous annos e que se acabou na era de mil e IIIos LRIII. 

Como da era de mil e III05 LRIQ ataa Sam Joham Bautista era de mill e IIIos LRIIII 

anos como des aqui em diante. E renunciamos todos outros procuradores que 

avemos feictos nos dictos logares per razom dos direitos salvo o dicto Afonso 

Annes ao qual nos mandamos que procure e obre do oficio de procuraçom e 

recade e receba daqui em diante por nos e pola nossa ordem como de suso dicto 

he. E outrosi lhe damos conprido poder que possa aforar dous pedaços de chãao 

que nos avemos em termo de Tavila caminho de Faarom a qualquer pessoa ou 

pessoas que os quiser aforar e que mais serviço e prol da ordem for pêra huua 

pessoa ou duas ou pêra mais. E que lhe possa mandar fazer carta ou stormento do 

dicto aforamento. Outrosi lhe damos poder pêra sobestabelleçer outro ou outros 

procurador ou procuradores cada que lhe comprir e fezer mester e obestabelleçer 

outro ou outros procurador ou procuradores cada que lhe comprir r fezer mester e 

depois revogar. E depois da revogaçom ho oficio da procuraçom em si filhar. E 

pêra entra e demandas com quaesquer pessooa ou pessooas (Fl. 79v.) que nos 

devam e ajam de dar alguuns direitos e rendas e de direitos devam a dar per 
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qualquer guisa que seja perante qualquer juiz ou juizes. Asi ecclesiasticos como 

sagres que dos direitos feitos de direito devam de conhecer e pêra aapelar se 

mester for apelaçom seguir de quaesquer pessoa ou pessoas de que nos ou a nossa 

ordem ou ho nosso procurador receber agravo per qualquer guisa que seja e pêra 

poer e meter thesoureiro em nas nossas igrejas do Alguarve e em Almodouvar 

pêra as dietas igrejas serem servidas. E nos avemos e prometemos aver por firme e 

estável todo aquello que pello dicto nosso procurador ou por seus 

sobestabelleçidos for feito dito e procurado, e em todallas cousas suso dietas e em 

cada hiiua delas sob obrigamento dos beens da nossa ordem que a esto 

obrigamos. E rellevamos o dicto nosso procurador e os sobestabelleçidos de todo 

encargo de satisdaçom. E se algiiua razom ou clausulla ou clausulas ou letera ou 

verbo falleçe em esta procuraçom nos aavemos hi por posta pêra seer perfeita em 

todo e qual deve. Em testemunho desto mandanos fazer esta carta de procuraçom 

e seellar do nosso seello. Dante em Lixbooa doze dias de Julho. Ho meestre ho 

mandou Joham da Várzea a fez. Era de mill e trezentos e noveenta e quatro 

annos.» 

(Foi. 79 v.) A qual procuraçom perleuda eu dicto Afonss'Eannes per poder 

da dieta procuraçom conheço e confesso que dou de foro a vos Stevam Armes e a 

vossa molher Mariia Dominguez huum pedaço de chãao que o dicto meestre ha 

em termo de Tavira caminho de Faarom. Asi parte dhum cabo com Joham Ramos 

janrro (sic) de Maria Rita e doutros cabos convosco SteVEannes e com caminho de 

Faarom. E dou a foro a vos o dicto chãao deste diia pêra todo senpre e a todos 

vossos soçessores que depois vos veerem. E dedes ao dicto meestre ou a seu certo 

procurador e na dieta ordem quarenta soldos de poortes em Tavira pêra todo 

senpre em cada hum anno. E devedes começar de fazer o dicto foro deste diia de 

SantaTiriia primeira que vem a huum anno e dhy em diante pello dicto diia pêra 

todo senpre. E vos non devedes de vender o dicto chãao ao rey nem a seu filho 
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nem a ricomem (sic) nem rica dona nem a homem poderoso nem a outra pessooa 

de rellegiam, E se o ouverdes de vender devede lo fazer ao dicto meestre e ordem 

se o quer tanto por tanto. E se o el nom quiser devede lo a vender a tal pessoa que 

faça ao dicto meestre e ordem o dicto foro. E eu me obrigo per poder da dieta 

procuraçom a vos defender o dicto chãao de quem quer que vo lo enbargar quiser 

pellos beens do dicto meestre e ordem que vos eu pêra esto obrigo. E eu 

Stev'Eannes e Maria Dominguez sa molher nos obrigamos a comprir e a pagar o 

dicto foro ao dicto meestre e ordem como de suso dicto he pêra todo senpre. Feita 

carta e theor em Tavila XXVI dias de Julho era de mill e El08 annos. » 

O qual stormento asy mostrado Stevam Airas procurador do numero na 

dieta vila que presente siia como procurador que se deziia da dieta hordem (Foi. 

80) e (?) segundo fez certo que Vicente Anes taballiam desse logo em nome da 

dieta ordem pedio ao dicto alvazil que lhe mandasse dar ho theor da dieta carta 

em puprica forma e sinal de mym sobre dicto taballiam. E o dicto alvazil visto o 

que lhe era dicto Stevam Airas por que hi nom pos enbargo o dicto Stevam 

Lourenço per sa autoridade ordinária mandou a mym Pedro Afomsso sobredicto 

taballiam que desse ao dicto Stevam Airas ho theor do dicto estormento em 

puprica forma sob meu sinal e sa autoridade ordenariia do dicto Stevam Airas. E 

eu dei lhe este stormento em o dicto logo diia mês e era sobredicta. Testemunhas 

Vicente Anes Afomsso Marthz tbalyãaes (sic) e Airas Vaaz procurador e Afomsso 

Pirez scripvam. E eu Pedro Afomsso taballiam na dicta villa que o screpvy sob 

meu sinal que tal he. 
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Documento 10 

1367, Março, 8, Setúbal 

Pública forma do alvará que contém a confirmação de uma carta de quitação, pela qual fica 

reconhecido que a Ordem de Santiago já nada devia ao rei de Portugal. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 176-176v. 

Saibam todos que na era de mil CCCC e cinquo annos oyto dias de Março 

em Setuval no adrro da igreja de Santa Maria em presença de mym Lourenço 

Piriz1 taballiam dei rey na dicta villa e das testemunhas que adiante som scriptas 

estando no dicto logo Afonsso Romeu Almoxarife dei rey no dicto logo de Setuval 

e Gil Esteveez escripvam dei rey no dicto almoxariffado e Airas Lourenço 

almoxarife do meestre de Santiago na dicta villa o dicto Airas Lourenço mostrou 

huum alvará escripto em papel feito per o dicto Gil Estevez escripvam segundo 

parecia e asinado do nome do dicto Afonsso Romeu e do dicto Gil Esteveez e do 

nome de Fernam Dominguez juiz da dicta villa pello meestre de Santiago e do 

nome de Afonsso Lourenço e de Vaasco lourenço neto segundo parecia do qual 

alvará ho theor tal he: 

Eu Gil Esteveez escripvam que fui dei rey Dom Pedro a que Deus perdooe 

no almoxarifado de Setuval comfesso que eu como escripvam do dicto senhor 

tenho escriptos em meu livro sobre Afomso Romeu que foi almoxarife do dicto 

senhor rey duas mil e VIII livras que o dicto Álvaro Romeu recebeo de Dom Gil 

Fernandez meestre de Santiago per Airas Lourenço seu almoxarife do dicto 

meestre das três mil livras que o dicto meestre avya de pagar ao dicto senhor rey 

1 Quitaçam de certos direitos que a Ordem devia. 
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por quinze dias andados deste mes de Janeiro da era de fectura deste alvará as 

quaes o dicto Afonsso Romeu recebeo do dicto Airas lourenço per partes e per 

tempos e per pessoas desvairadas atee o dia deste alvará feito. E logo o dicto 

Afonsso Romeu que foi almoxarife disse e confessou que el seendo almoxarife do 

dicto senhor rey recebeo os dirreitos do dicto Airas Lourenço em nome do dicto 

senhor meestre atee este dar contheudo em este alvará e por que ora pella mercee 

do dicto senhor rey nom ha taballiam em na dicta villa obrigousse que tanto que hi 

ouver taballiaaes que lhe de estormento de pagar dos dictos dirreitos e por esto ser 

certo e nom viir depois em duvida o dicto Afonso Romeu mandou a mym gil 

Esteveez que fuy escripvam que fezesse este alvará ao dicto Airas Lourenço pêra 

elle aver recadaçom e que eu screpvam ho asinasse de meu nome e outrosi o dicto 

Afonsso Romeu asinou o dicto alvará do seu nome testemunhas que pêra esto 

forom chamadas e rogadas Fernam Dominguez juiz da dicta villa pello meestre de 

Santiago e Afonso Lourenço escudeiro e Vaasco Lourenço neto e joham priol e 

Domingos Domingues Camarro e Lourenço Dominguez homem dei rey e outros e 

eu Gil Esteveez que este alvará escrepvy per mandado do dicto Afonsso Romeu. 

Feito XX dias de Janeiro era de mil e CCCC e V annos. 

E mostrado o dicto alvará o dicto almoxarife e escripvam dei rey diserom 

que tal he a verdade como no dicto alvará he contheudo e derom se por bem 

pagadas e entregues dos dictos dirreitos contheudos em el. Outrosi o dicto 

almoxarife dei rey conheceo e confessou que recebeo (?) em estadia do dicto Airas 

Lourenço em nome do dicto senhor duzentas livras de dinheiros portugueses das 

dietas três mil livras que o dicto senhor meestre avya de dar ao dicto senhor rey 

asi que com estas bduzentas livras sam compridas as dietas três mil livras que o 

dicto meestre avya de pagar pello dicto diia as quaes duzentas livras o dicto Gil 

Esteveez scripvam dei rey disse que as tiinha scriptas em recadaçom com os 

outros dirreitos suso scriptos sobre o dicto almoxarife das quaes cousas o dicto 
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Airas Lourenço pedio este esteraient» pêra o dicto senhor meestre e o dicte 

almoxarife escripvam dei rey lho mandarom dar. Testemunhas que presentes 

foram Martim Afonsso Casado e Airas Gomes e Lourenço Romeu e Joham Annes 

e Martim Esteveez (?) e Nicollao Afonsso e outros e eu Lourenço Piriz taballiam 

sobredicto que este estormento screpvi e aqui meu sinal fiz que tal he. 

224 



A Ordem Militar de Santiago no século XIV 

Documento 11 

1367, Setembro, 25, Torres Vedras 

D. Fernando concede ao Mestre da Ordem de Santiago a faculdade de poder determinar 

onde seria aplicado o dinheiro e trabalho resultantes de penas sobre súbditos da Ordem. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 67-67v. 

Dom Fernando1 pella graça de Deos rey de Portugal e do Algarve. A vos 

meus ouvidores e sobre juizes da minha Casa do Ciivel. Saúde sabede que dom 

Gil Fernamdez meestre da cavalaria2 da Ordem de Santiaguo me disse que vos 

mandades alguas pessoas que sam da(s) terras da dieta sua Ordem que som (Fl. 

67v) condanados em penas de dinheiros que paguem esses dinheiros em algiius 

logares do meu senhorio. Seendo esses dinheiros muy compridoiros nos logares 

das terras da dieta Ordem hu elles sam moradores per razom do trremor da terra 

que foy. E que outrosy mandades que algiius moradores das terras da dieta suo 

(sic) Ordem vãao servir ao Alguarve nas terras que dessa ordem non som. Seendo 

muy compridoiros de servirem nas terras que a dieta Ordem ha no dicto regno do 

Algarve no que a dieta Ordem recebe agravamento pella qual razon elle ouve carta 

dei rey meu padre a quem Deus perdooe em que mandava aos seus ouvidores e 

sobre juizes que aquelles que fossem das terras as dieta Ordem e fossem 

condanados em alguuas penas de dinheiros que mandavam que pagassem esses 

dionheiros nos logares hu fossem moradores ou aquelles em que esse meestre da 

dieta Ordem mandasse que fossem pagados que elle entendesse que fossem 

1 "Dom Fernando" encontra-se sublinhado. 
2 "dom Gil Fernamdez meestre da cavalaria", encontra-se sublinhado. 
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compridoiros de assy pagarem. E que outrosi aquelles que ouvessem de servir no 

dicto regno do Algarve servissem nas terras da dieta sua Ordem que hy ouvesse 

em que o dicto meestre mandasse que servissem e que deso lhe outorgava 

emquanto em essas terras da dieta Ordem ouvesse de reffazer e correger os 

lavores que se aviam de fazer e correger do trremor da terra de que ficarom 

danadas. E porque lhe ora non queredes guardar a dieta carta pediio me sobre ello 

merçee. E eu veendo o que me pediia querendo lhe fazer graça e merçee tenho por 

bem e mandamos que aquelles que forem das terras da dieta Ordem e em ellas 

forem condanados em alguas penas de dinheiros que mandedes que sejam 

pagados esses dinheiros nos lugares hu forem moradores e em aquelles em que 

esse meestre mandar da dieta Ordem mandar que sejam pagados que elle 

entender que forem conpridoiros de se pagarem. E que outosy aquelles que 

mandardes que vãao servir ao dicto regno do Algarve que per vos forem 

degradados per sentença. Mando que servam (sic) nas terras da dieta Ordem que 

hy ouver em que o dicto meestre mandar que servam. Esto lhe outorgo e na parte 

das penas dos dinheiros emquanto em essas terras da dieta Ordem ouver de fazer 

e refazer e correger os lavores que seam de fazer e correger do trremor da terra de 

que ficarom danados. Honde al nom façades. Em testemunho desto lhe mandei 

dar esta minha carta. Dada em Torres Vedrras vinte e cinquo diias de Setembro. El 

rey ho mandou per Fernam Martiiz seu vassallo. Domingos Fernandez a fez. Era 

de mill e CCCCos e çinquo annos. 
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Documento 12 

1367, Novembro, 7, Lisboa 

D. Fernando dá privilégios à Ordem de Santiago no Castelo de Mertóla, devido às obras 

feitas nesta fortaleza. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m.l, n.° 26. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 91. 

Dom Fernando pela graça de Deos Rei de Portugal e do Algarve. A quantos 

esta carta virem e faço saber que eu querendo fazer graça e merçee a dom Gil 

Fernamdez meestre da cavalariia1 da Ordem de Santiago nos meus regnos e a essa 

ordem como procurador que el he que tolhees todollos direitos que custarom a 

fazer as obras e lavores que forom feitas no castello de Mertolla da qual ordem 

essa villa he2 per mandado del rey meu padre e de meu avoo a que Deos perdooe. 

E essas despesas em melhoramento e em reparamento e em fortellegamento desse 

castello. Outrosy lhes dou e direito (?) todalas cousas que el rey meu padre a que 

Deos perdooe e eu mandamos poer no dicto castello pera açalmamento e 

bastimento del. As quaes lhe já eu mandey entregar per minha carta com 

condiçom que o dicto meestre e sa ordem e os que depôs el veerem façam e 

refaçam e reparem e adubem e enderecem daqui em diante pera todo o senpre 

esse castello de todas aquelas cousas que lhe foram compridoiras. E que ponham 

em el sustimento e açalmamento daquy adiante pera senpre de todas3 que per ello 

forem mester. E em testemunho desto lhe mandei dar esta minha carta e fiz 

1 A expressão "dom Gil Fernamdez meestre da cavalariia" encontra-se sublinhado no texto. 
2 A expressão "da qual ordem essa villa he" encontra-se sublinhado no texto. 
3 Sinal de intercalação de menção à margem - "aquellas cousas" 
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entregar perante mym ao dicto meestre e mando ao meu escripvam da minha 

chancellariia que a registe no livro dessa minha chancellariia. Honde al nom 

façades. Dante em Lixbooa sete dias de Novenbrro. El rey o mandou per Joham 

Gonçalves e Álvaro Paaez seus vassalos Vicente Lourenço a fez. Era de mil e 

quatrocentos e çinquo anos. Joham Gomçalvez. Alvarus Pellagii. 
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Documento 13 

1368, Agosto, 11, Setúbal 

Gonçalo Esteves, almoxarife do mestre da Ordem de Santiago, pediu o traslado da 

escritura, de 10 de Agosto de 1368, em que o concelho da Vila de Setúbal nega água à horta 

pertencente ao Mestre Espatário. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m.l, n.° 35. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 123v. 

Saibbam todos que na era (Fl. 123v) de mil e trezentos e seis annos onze 

dias d'Agosto em Setuval ante as casas que forom (?) Eannes per dante Domingue 

Armes juiz ordinairo do dicto logo em presença de mym Lourenço Pirez taballiam 

d'El Rey na dicta villa e das testemunhas que adiante som escriptas per dante o 

dicto juiz foy mostrada e leuda hûua scriptura scripta per mym dicto taballiam da 

qual o theor tal he. 

Era de mil e quatrocentos e seis annos des dias d'Agosto em Setuval no adro da 

igreja de Sam Giaaom em presença de mym Lourenço Pirez taballiam d'El Rey na 

dicta villa e das testemunhas que ao diante som scriptas seendo do dicto logo 

Domingue Armes juiz ordinário do dicto logo Girald'Eannes e Martim Afonso 

neto e Ioham (?) vereadores e Airas Gomez procurador do concelho e Ioham 

Martinz e Afonso Maruins genrro de GiraldÉannes e Domingos Nicolas e Fernam 

dÁlvarez e Ioham Diiaz da faneca e Ioham Fernandez e Ficalim Pirez e Ioham 

Migueez taballiam e Esteve Annes taballiam e Lourenço Steveez neto e Ioham 

casado e Martim Vaqueiro e outros muitos homeens boons da dicta villa juntos 
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per com celho apregoado segundo derom em fe Domingos Fernandez e Fernam 

Gallego porteiros do concelho. Pareceo o dicto Airas Gomez procurador do 

concelho da dicta villa e disse ao dicto juiz e creadores e homeens boons que o 

meestre de Santiago lhe mandar huum srcipto pêra lhe darem reposta e que pois 

estavam juntos per concelho apregoado que tevessem por bem e lhe dessem 

reposta do qual escripto do dicto senhor meestre ho theor de tal he. Juizes 

procurador creadores concelho e homeens boons de Setuval nos meestre de 

Santiago vos fazemos saber que tevemos por bem sabeer como esta orta nossa que 

foi de Fernamd'Anrriquez nosso freire aviia servidam d'augua de hûua fonte de 

que vos fizestes chafariz da qual augua se a dieta orta regava e se mantinha e era 

aproveitada e ora vos novamente vos apoderastes da dieta augua e fezestes 

chafariz em tal logar que nossa ordem nom he mantheuda da dicta augua e perde 

se per hi e vos mandastes que augua que saay do chafariz lançar contra ho mar e 

augua nom presta a vos e a nos empecem rogamos vos que nos praza de nos nom 

poerdes enbargo sobre a augua que saae do chafariz e nos leixedes husar dela 

como senpre husarom os outros que esta orta ouverom e aguardecer vo lo emos 

muito cateemos que quanto mais ortas e mais pomares ouver em esta villa quanto 

mais honrra e mais prol seja do logar e de vos outros que em ell vivedes e se 

porventura vos desto nom praz nom nos culpedes de demandar e defender ho 

nosso direito e Deus sabe que ante nos queriamos vos fazer defendimento e bem 

ca de andar niisto em demanda o que nom podemos escusar se a vos desto nom 

praz e da reposta que hi derdes pedimos a este taballiam huum estormento ou dos 

ou mais se mester for e mostrado e leudo o dicto scripto o dicto Aires Gomez 

procurador disse que ho meestre era ho senhor e que este concelho recebera dei 

muitas mercees e que as receberiam dei mais daqui em diante outro si que antre o 

dicto senhor meestre e o concelho podia recebergrande preyto e contemda e 

grande despesa sobre cousa que o concelho nom fariia prol e que per esta razon 

(Fl. 124) era bem e outorgava que o dicto concelho mandasse fazer huum chafariz 
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de lavatório junto com ho chafariz das bestas no qual nom fosse lavado roupa 

denfondiça nem de cenrrada e que a augua que sobejasse do dicto chafariz do 

lavatório que foysse per huua bica contra a orta do dicto senhor meestre que o 

dicto senhor meestre ouvesse a dicra augua pêra a dieta orta sem enbargo nenhum 

e que esto outorgava por tirar preyto e demanda dantre o dicto concelho e ho dicto 

senhor meestre e pêro que lhe parece mais aguisado d'aver o dicto senhor meestre 

a dieta augua pêra a dieta orta e fazer se delia prol mais que se perder a dieta 

augua e hir se pêra o mar asi como vay e demais tomar o concelho demanda sobre 

cousa que nom presta e logo o dicto Domingue Annes juiz e Ioham Marquez e 

Lourenço Pirez taballiam e Ioham Mingueez e Steve Annes taballiaaens e Fernam 

d'Alvarez disserom que era bem o que o dicto Airas Gomez deziia que assi ho 

outorgavam outro si Girald'Eannes e Martym Afonso neto e Ioham (?) creadores 

disserom que perguntassem os do concelho que estavam muitos per concelho 

apregoado e como ho outorgassem que assi davam reposta e logo todollos outros 

do dicto concelho que hy estavam juntos per concelho apregoado em grandes 

braados disserom que nom outorgavam daquello nenhuua coua e que nom 

outorgariam que o meestre ouvesse a dieta augua que era do concelho que ante 

fosse pêra o mar porque a dieta augua era do concelho e que fariia dela as prol e 

que contestasse o feito quanto quisesse e ho concelho a sigueriia e o dito juiz e o 

dito Airas Gomez procurador e Ioham Martinz e Lourenço Pirez taballiam e 

Esteve Annes taballiam Mingueez taballian e os outros que outorgavam 

protestaram que sesse ao concelho seguisse alguua custa deste feito ou perda pu 

dano que o pagassem aquelles que esto nom outorgavam e nom o dicto concelho e 

eu Lourenço taballiamesto screpvi. 

E mostrada e leuda a dieta escriptura pareceo Gonçalo Estevez almoxarife do dicto 

senhor meestre e pedio ao dicto juiz que mandasse a mym dicto taballiam qu lhe 

dese o trelado da dieta escriptura em forma proprica sob meu sinal pêra o dicto 

senhor meestre pêra aveer a resposta que lhe dava o dicto concelho e o dicto juiz 
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visto o que lhe pediia mandou a mym dicto taballiam e de sua autoridade que lhe 

desse o trellado da dieta scriptura em forma proprica assi como pediia. 

Testeminhas Steve Armes taballiam e o dicto Airas Gomes e Ioham Vicente 

Serraaom e Vasco Pirez e Miguel penssado e outros e eu Lourenço Pirez taballiam 

sobredicto que o trellado da dieta escriptura per mandado e autoridade do dicto 

juiz em esta proprica forma screpvi e aqui meu sinal fiz que tal he. 
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Documento 14 

1373, Abril, 30, Lisboa 

D. Fernando autoriza o traslado de um documento de 1373.III.il., em que concede ao 

Mestre da Ordem de Santiago de Portugal, jurisdição «mero e misto império» nas vilas de 

Setúbal, Alcácer, Palmela e Sesimbra e em que define as instâncias de apelação dentro do 

instituto. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m.l, n.° 27. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 68-69. 

Dom Fernando pella graça de Deos rey de Portugal e do Algarve. A 

quantos esta carta virem fazemos saber que Gonçallo Pirez bacharel em 

degrataaes1 em lex ouvidor de dom Stevam Gonçalvez meestre da Ordem de 

Cavallariia de Santiago nos nossos regnos mostrou perante nos htiua nossa carta 

de privillegio que no outro diia por algtias aguisadas razõoes que nos a esso 

moverom demos ao dicto meestre e a ordem scripta em purgaminho a letra2 e 

seelada do nosso seello pendente e sobscripta per nossa maao nom rasa nem 

borrada nem antrelinhada nem cançellada nem de nenhuua parte de sy sospeita 

da qual ho theor de verbo a verbo tal he: 

Dom Fernando pela graça de Deos rey de Portugal e do Algarve. A quantos 

esta carta virem fazemos saber que nos veendo e comssirando muitos serviços que 

recebemos de dom Stevam Gonçallvez freire e meestre da cavallariia da Ordem de 

1 A expressão "em degrataaes" está sobreponteada. 
2 Sublinhada e referenciada. 
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Santiaguo em3 muitos logares dos dictos nossos reynos em4 no senhoriio de 

Castella e em outros logares desvairados em tempo de guerra aficada e contenda 

que ouvemos e avemos com el rey de Castella e de Leom em que nos5 em que nos 

sérvio6 e serve aas suas proprias despesas e dos bees da dieta sua Ordem. E como 

vista7 razom e digna cousa seja que os leaaes vassallos e bem merecentes recebam 

boom gallardom e mercees dos senhores que servem. Mayormente em tempo tam 

arduu de tanta necessidade como el a nos sérvio8 e serve e que lhe seja per nos 

remunerado. E aos outros meestres de cavallariia e cavalleiros e fidalgos e 

vassallos seja exemplo incentivo de lealmente servirem a nos e aos outros reis que 

depois nos veerem. Porem nos da nossa livre vontade e de nosso poderiio 

absolluto e próprio movimento sem outro requerimento e enduzimento que nos 

fosse feito nem pedido per nenhuua pessoa fazemos mera e pura e livre doaçom 

ao dicto meestre e aa sua Ordem pêra todo o senpre asi como antre os vivos per 

razom de vida de toda a jurdiçam onymodo e mero e misto inperio9 que nos 

avemos e de direito10 podemos aver também no eivei como no crime em nas villas 

de Setuval e d'Alquacer e de Palmela e de Sezinbra e em todos termos das dietas 

vilas e em todallas outras villas e lugares da dictra Ordem em que aja jurdiçam11 a 

dieta ordem, convém a saber, em nas quaaes sobredictas villas e logares o dicto 

meestre <e> hordem ha jurdiçam e correiçom e das sentenças dos juizes e justiças 

das dietas villas e logares apellom e agravom pêra o dicto meestre e sua ordem. E 

das sentenças do dicto meestre e do seu ouvidor ou corregedor apellam pêra nos 

3 A expressão "de dom Stevam Gonçallvez freire e meestre da cavallariia da Ordem de Santiaguo 
em" encontra-se sublinhado no texto. 
4 (sic) Deverá ser "e". 
5 Esta expressão - "em que nos" - encontra-se riscada. 
6 A palavra "sérvio" encontra-se sublinhada. 
7 A palavra "vista" encontra-se sublinhada. 
8 A palavra "sérvio" encontra-se sublinhada. 
9 A expressão "e mero e misto inperio" encontra-se sublinhada. 
10 Sinal de intercalação mas sem indicação de qual a palavra a intercalar. 
11 A palavra "jurdiçam" encontra-se sublinhada. 
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também nos ciiviis12 como nos criminaaes. E outrosi os taballiãaes das dietas villas 

e logares apresentam a elles o dicto meestre da Ordem. E elles dictos taballiãaes 

juram a nos e nos confirmamo los e chamam se nossos taballiãaes e per nossas 

cartas som dados. Outrosi os nossos corregedores que per nosso mandado 

corregem nos dictos nossos regnos entram e corregem nos sobredictos logares da 

dieta Ordem em que asi a dieta Ordem a jurdiçom como dicto he. E asi se usou e 

costumou atees (sic) ora. E nos querendo conhecer e remunerar os dictos serviços 

que nos o dicto meestre e a sua ordem fez e faz como dicto he comprindo e 

decrarando (?) a sobredicta mera e pura doaçom damos e outorgamos aa dieta 

ordem toda onymoda e jurdiçam e senhorio e mero e misto inperio que avemos e 

de direito devemos d'aver em todas as sobredictas villas e logares. (Fl. 68v) E em 

seus termos também em nas pessoas como Em nas terras. E também em no civil 

(sic) como em no crime com esta modeficaçom que se seguem convém a saber que 

os dictos taballiãaes sejam comfirmados e jurados e dados des aquy em diante per 

o dicto meestre e sua Ordem tam solamente e per suas cartas e non per nos. E que 

dos feitos crimes sejam apellados das sentenças dos juizes e justiças e das dietas 

villas e logares pêra o dicto meestre tam soomente. E das sentenças que asi forem 

dadas per o dicto meestre ou per seus ouvidores nos dictos feitos ciiviis nom ser 

apellado pêra nos. Mais das sentenças que forem dadas per o sobredicto meestre 

ou seus ouvidores ou corregedores nos feitos criminaaes seja apellado pêra nos 

como se senpre usou. E os sobredictos corregedores nossos nom entrem nem 

corregam em as dietas villas e logares da dieta orden pêra a dieta correiçam geeral 

que assi de nos ouverom salvo se ao dicto meestre ou seu ouvidor ou corregedor 

forem dadas denunciaçõoes ou querellas dalguuas pessoas dalguns malefícios e os 

nom quiserem correger e fazer direito e justiça o dicto meestre os seus ouvidores13 

corregedores que entom entrre ho corregedor nosso e correga em os dictos logares 

12 Este termo parece estar corrigido. 
13 Sinal de intercalação, mas sem palavra a intercalar. 
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e faça direito e justiça aos dictas querellossos e doutra guisa nom. E queremos e 

outorgamos que o dicto meestre e sua ordem ajam pêra <seus> sempre a dieta 

onymoda e mero misto inperio como dicto he e que nos nem outros reis que 

depois nos veerem nunca possamos revogar esta doaçom e se as revogarmos que 

nom valha e pêra esto seer firme. Poemos e dimitimos e damos toda a jurdiçam 

sobredicta <e> senhoriio e o dicto mero e justo inperio e todoo outro nosso direito 

na dieta ordem eximindo e tirando de nos e poendo na dieta ordem segundo dicto 

he. E mandamos a todallas nossas justiças dos nossos regnos que lhii nom ponham 

enbargo nenhuum nas dietas juridiçõoes <dos> sobredictos logares e de cada 

huum délies. Mais que leixem usar e possuir o dicto meestre <e seus> sobcessores 

e a sua hordem pêra senpre pella guisa que dicto he. Em testemunho desto 

mandamos dar ao dicto meestre e aa dieta sua Ordem esta nossa carta. Dante em 

Santarém onze diias de Março. El Rey ho mandou Johanes Eannes a fez. Era de 

mill e quatrocentos e onze annos. 

(Fl. 68v) A qual carta assy mostrada o dicto Gonçallo Pirez em nome do dicto 

meestre e per mandado especial deziia que dei traziia sobresto avya. Disse que o 

dicto meestre e as ordem se entendiam de ajudar (?) da dieta carta de privillegio 

em nossa corte e em outros alguuns desvairados logares hu entemdiia essa carta 

de privillegio mostrar pêra usarem dei e refeitarem a lhis ser per nos e per as 

nossas justiças guardado. E pedio nos presente Joham Vicente procurador dos 

nossos feitos em a nossa corte que lhe mandássemos <ler> ho trellado dei sob 

nosso seello e lhis mandasemos ende fazer hiiua duas ou três cartas ou mais se 

comprisse e déssemos a ello nossa auetoridade. Mandando que façam fe em juizo 

e fora dei asi como se fosse oreginal próprio. E que hu tal trellado fosse mostrado 

em nossa carta sob nosso seelo nom fosse mais necessidade de seer mostrado o 

dicto original pêra fazer prova. E nos fezemos pregunta ao dicto Joham Vicente 

nosso procurador se avia algiiua razom por nos a se nom fazer o que per o dicto 
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Gonçalo Pirez em nome do dicto meestre e as ordem era pedido. E o dicto Joham 

Vicente nosso procurador disse que por ell nom avia enformaçom de tal feito per a 

dieta carta (Fl. 69) de privillegio que el queriia aver comsselho com os da nossa 

merçee se avia algum nosso recado em contrario desto per que a dieta carta e 

trellado dela fosse embargado a lhis nom dever seer dado. E logo requereo que 

fosse levada a dieta carta perante os sobreditos do nosso conselho, convém a saber, 

perante meestre Johane das Leis e Afonso Domingueze Fernam Martiiz e Rodrigo 

Estevez e Stevam Fellipe nossos vassallos e Gonçalo Migueez nosso ouvidor. O 

qual Joham Vicente nosso procurador requereo os sobredictos sobre a dieta razom. 

Os quaaes vista per elles a dieta carta de privillegio disserom que outro mandado 

nosso em contrario dela nom aviam. E o dicto nosso procurador visto como era 

dito per elles que nom aviam outro recado nosso sobresta razom disse que nom 

enbargava que nom fosse dado o dicto trellado per a guisa que per o dicto Gonçalo 

Pirez era pedido. Com protestaçom que ficasse aguardado a nos todo o nosso 

direito em caso que fosse achado que nos depois da dita doaçom a revogássemos 

em todo ou em parte delia ou reservássemos pêra nos alguas das juridiçõoes 

comtheudas na dieta carta ou em todas (?). E nos visto esto todo e o que nos da 

parte do dicto meestre e as ordem per o dicto Gonçalo Pirez era pedido. Vista per 

nos primeiro e examinada a dieta carta de privillegio e o seello nosso delia e 

sobescripçom (sic) por que achamos que em ella nom avia vicio nem erro nem 

cançelladura nem sospeyta nenhuua mandamos ao dicto meestre e a ordem dar o 

dicto trellado assy e pella guisa como suso pello dicto Gonçalo Pirez era pedido. E 

demos a esto nossa auetoridade ordinária mandando que esse trrellado ou 

trellados sob nosso seello façam fe em juizo e fora dei assi como se fosse oreginal 

próprio. E que hu esse trellado ou trellados forem mostrados nom seja mester14 

mais de necessidade seer mostrado o dicto original pêra fazer prova15. 

14 A palavra "mester" encontra-se riscada. 
15 A expressão "pêra fazer prova" encontra-se riscada e com nota à margem. 
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Dante em na cidade de Lixbooa prestumeiro diia d'Abril. El rey ho mamdou per 

Gonçalo Migueez bacharel em degrataaes seu vassallo e ouvidor nom seendo hy 

Joham Airas seu companheiro (?) Gil Gonçalvez a fez. Era de mill e quatrocentos e 

onze annos. 

238 



A Ordem Militar de Santiago no século XIV 

Documento 15 

1376-Setembro-12-Montemaior-o-Novo 

D. Estevão Gonçalves, Mestre da Ordem de Santiago, entra em conflito com o bispo de 

Évora pelo facto de este cobrar uma taxa superior à afixada nas suas igrejas. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m.2, n.° 23. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 183-184v. 

Sabam todos como XII diias de Setembro era de mil e CCCCXIIII ammos 

em nos paaços do bispo d'Evora que sam dentro na cerca de Monte Mayor ho 

Novo seendo hi nos dictes paaços Dom Martinho bispo da dieta cidade em 

presença de mym Joham Valladares taballiam na dicta villa e as testemunhas 

adiante scriptas pareceo Aires Paaez criado de Dom Stevam Gonçalvez meestre da 

cavalaria da Ordem de Santiago e mostrou per mym dicte taballiam e leer fez 

perante o dicte senhor huum estormento feito e asinado per maao de Pêro 

Esteveez taballiam dei rey na cidade de Lixbooa da qual o teor tal he: 

- Saibham todos que na era de mil HIIC XIHI annos XXVII dias do mês 

d'Agosto na cidade de Lixbooa aa porta da igreja cathedrral da dieta cidade 

estamdo hi Domingos Domingueta coonigo da dieta igreja e sob colector de nosso 

senhor o papa que ora he nos regnos de Portugal e do Algarve e perante el e 

presente mym Pêro Esteveez taballiam dei rey na dieta cidade e testemunhas 

adiante escriptas pareceo Airas Paaez criado do dicte Stevam (Fl. 183v) Gonçalvez 

meestre da cavallaria da Ordem de Santiago e dise el que o dicte meestre se sentiia 

agravado do bispo d'Evora que ora he que lhe levava mayor taxa de alguuas 
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igrejas da sua terra quem a que deviia de levar e que a que era contheudo no livro 

e taxa delias e que porem el edm nome do dicto meestre pedia e requeriia ao dicto 

collector que mostrasse ho livro da taxa das igrejas da terra da Ordem pêra saber 

camanha era. E o dicto sob collector mostrou logo huum livro de purgaminho 

escripto e asinado per Aparício Mendez taballiam actoritate apostólica segundo 

em ele fazia mençom. O qual livro dezia que era da taixa das igrejas do reino de 

Portugal e do Algarve e antre as quaes igrejas andavom no dicto livro taxadas da 

terra da dieta Ordem asi eram estas que se seguem, convém a saber, a igreja de 

Santiago de Quacem mil livras. A igreja de Santa Maria d'Alquacer o que 

perteence ao meestre setecentas e oyteenta livras temporal mil e quinhentas livras. 

A igreja d'Almoudouvar que perteence ao dicto meestre quinhentas livras. A 

igreja de Ferreira a oytenta livras e o temporal outrosi a oyteenta livras. E 

mostrando asi o dicto livro e taixa das dietas igrejas o dicto Airas Paaez em nome 

do dicto meestre pedio a mym taballiam sobredicto que lhe desse o theor da taixa 

das dietas igrejas e huum pruprico stormento sob meu sinal pêra o dicto meestre 

que se emtendia a ajudar per elle e o dicto sobcollector mandou a mym dicto 

taballiam que lho desse com o teor das dietas igrejas e taixa delias. Testemunhas 

Martim Lourenço dayoom de Coimbra e Joham Piriz crerigo de Santiago de 

Quacem e Gomez Lourenço mercador na cidade de Lixbooa nas carnacarias velhas 

e outro e eu pêro Esteveez taballiam sobredicto que per mandado do dicto 

collector e ao pedir do dicto Airas Paaez este estormento escrepvy e aquy meu 

sinal fiz que tal he. 

O qual estormento asy mostrado o dicto Airas Paaes mostrou perante o 

senhor bispo e per mym dicto taballiam leer huua cédula escripta em papel da 

qual ho theor tal he: 
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- Saibam de como eu Airas Paaez criado do meestre de Santiago digo e 

requeiro a meu senhor o bispo d'Évora que presente esta em como estou prestes e 

aguisado de fazer pago em nome do dicto senhor meestre de todo aquello que 

achado for que o dicto senhor meestre ha de pagar pêra o sossidio caritativo que o 

papa mandou lançar em como lhe mostrou huum estromento pruprico em que 

sam contheudos as taxas das igrejas e logares de que o dicto senhor meestre he 

theudo de pagar segundo forom tiradas do livro do colector do dicto senhor papa 

que esteve em Lixbooa e como lhe digo e requiro que nom mande pagar ao dicto 

senhor meestre a pagar que ha de fazer do dicto sossidio se nom per as dietas 

taixas contheudas no dicto estormento e asi como pagar em Lixbooa da dizima as 

três partes e por mayor avondamento que lhe requiro que lhe mande pagar a 

dizima enteira que som de cento dez livras em ambas as pagas que o dicto senhor 

meestre hora ha de pagar em huua assy (Fl. 184) me daires huum estormento com 

resposta ao dicto senhor bispo pêra eu delo fazer certo ao dicto senhor meestre. 

A qual cedulla asi prubricada perante o dicto senhor bispo como suso dicto 

he o dicto senhor bispo disse que pois ora o dicto Airas Paaez fazia perante el 

pobricar o dicto estormento e cédula sobredicta que eu sobredicto taballiam lhe 

desse de todo o tralado em huum estormento pruprico pêra aver consselho e lhe 

dar reposta qual conpre ataa três dias. Testemunhas Pêro Afonso alcaide 

Meend'Afonso Ruy Gomez Gonçalo Gil Acenço Piriz e outros 

E depois desto XVII dias do dicto mês de Setembro da era de sobredicta anfa 

igreja de Santa Maria do Bispo do dicto logo o dicto senhor bispo deu sua reposta 

per scripto que tal he: 

- Joham Valladares a reposta que vos bispo damos ao regimento e fronta 

que nos fiz Airas Paaez criado do dicto senhor meestre presente vos he esta que 

nos recebemos mandado de nosso senhor o papa no qual se contiinha antre outras 
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cousas que el revogava os pressos que forom feitos per Jacobo de Sirano seu 

colector per razom das dietas dizimas que posuia e lançara aos prellados cabidos 

crerezias meestres e aas outras pessoas eclesiásticas isentas e nom isentas dos 

regnos de Portugal e do Algarve e que mandava aos dictos prelados e pessoas 

sobredictas que fezessem serviço de dez mill froliis destrebuidos e pagadoiros em 

paz e salvo em Lixboa há Fulcain de Perara seu collector aas despesas de todos 

pella guisa que foiom destribuidos e pagados os viinte mil floriis que forom 

lançados pelo cardeal de Corugie e nom fazende mençam de taxaçom nenhuua 

das quaes dez mil froliis coutece annos de pagar com o nosso cabidoo crelleziam e 

pessoas sobredictas do nosso bispado de mil e seiscentos froliis em duas pagas e 

nos ante que destribuiçam ende dos dictos floriis fosse feita. Escrepvemos ao dicto 

senhor meestre como nos este mandado chegara e que lhe fazíamos saber per 

nossas cartas que tevesse por bem de viir ou enviar a dia certo veer como se 

destrebuyam estes mil e VR froliis que o papa mandava pedir per nos e nossa 

creleziia por el e per alguus outros meestres e pessoas ecresiasticas do dicto nosso 

bispado per depôs nom dizer que era agravado na destrebuiçam que se avia de 

fazer. E porque el nom veeo nem enviou ao termo que lhe per nos foi assinado 

pêro depois do termo foi atendido per alguus diias e ho tempo da primeira paga 

era muy breve nos cometemos a dous homees boos viificiados da nossa igreja 

jurados aos Santos Avangelhos que bem e dereitamentedestrebuissem os dictos 

mil e VR floriis per nos e nosso cabidoo e creleziia meestres e pessoas ecresiasticas 

isentas e não isentas do dicto nosso bispado contheudos no dicto mandado os 

quaes taxadores destrebuirom os dictos floriis per as rendas dos veneficios e beens 

ecresiasticos e nom segundo a taxa pola pouqiudade des benefícios e das pessoas 

ecresiasticas que no dicto sosidio avyam de pagar e asinarom ao dicto senhor 

meestre que pagasse pellos seos logares da sua camará, convém a saber, de Castro 

Verde XX livras e por Alcácer LXXX livras. Por Santiago do Quacem duzentas e 

XX livras e por Alcaçar LXXX livras. Por Ferreira noveenta livras. Por Sines cento e 
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dez livras. Asi montam em todos estes logares quinhentas e sateenta e cinquo 

livras. A qual destribuiçam (Fl. 184v) nos erremos que for fecta como deviia 

segundo a rollaçom que nos fezerom os dictos destrebuidores e se em esta 

destrebuiçam o dicto senhor meestre diz que he agravada ou que for hi alguum 

erro que nos nom ho sabemos mais el envyenollo mostrar e nos o faremos correger 

como for direito e aguisado. E porque o dicto Airas Paaez em nome do dicto 

senhor meestre nos requereo que queria pagar a decima emteira segundo a taxa 

per que as igrejas dos logares sobredicta estam interdictas e em ellas se nom 

celebra o divinal oficio e he em gram dano e perigoo das almas de muitos que por 

esta razom andam em sentença d'escomunham gram tempo ha. O qual devinai 

oficio nos desejamos acrecentar e nom minguar praz nos de lhe receber qualquer 

destas pagas que el quiser e lhe mais prouver contando que fique cauçam pellos 

lugares de Sines e de Castro Verde. E do temporal d'Alquaçar pêra se veer se he 

theudo de pagar por elles ou nom como quer que a esto nom fossemos theudos 

das quaes cousas o dicto Airas Paaez pedio a mym sobredicto taballiam huum 

estormento em nome do dicto senhor meestre. Testemunhas que presentes forom 

Stevam Steveez Fernam Fernandez coonigos D'E vora Fernam Afonso 

comendador e outros e eu joham Valladares tabailiam sobredicto que a esto 

presente fuyt e este estormento screpvy so meu sinal que tal he. 
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Documento 16 

1381, Outubro, 8, Lisboa 
D. Fernando confirma a D. Fernando Afonso de Albuquerque, Mestre da Ordem de 

Santiago, a correição e jurisdição cível e crime das terras da Ordem. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Reais, m.l, n.° 29. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 69-69v. 

Réf., FREIRE, Anselmo Braamcamp - Brasões da Sala de Sintra, II, p. 197. 

Dom Fernando pella graça de Deos rey de Portugal e do Algarve. A 

todollos juizes e justiças dos nossos regnos e que esta carta for mostrada e aos 

homees bõos e concelhos das villas e lugares da terra da ordem da cavallariia de 

Santiaguo dos dictos nossos regnos saúde. Sabede que dom Fernand' Afonsso d' 

Alboquerque meestre da Ordem de cavallariia suso1 dicta nos disse que dom 

Stevam Gonçallvez e outros meestres que ante el forom ouverom e aviam nas 

dietas villas terras e lugares da dieta Ordem jurdiçam e correiçom crime e Civel e 

usavam delia e pedio nos por mercee que lhe mandássemos dar nossa carta per 

que el ouvesse a dieta jurdiçam e correiçom. E nos veendo o que nos pedia teemos 

por bem (Fl. 69v) e mandamos que el aja a dieta jurdiçam e correiçam e huse (sic) 

delia pella guisa que a aviia o dicto dom Stevam Gonçallvez e outros meestres que 

ante el forom. E mandamos a todos que lhe nom ponhades sobrello nenhuum 

embargo e ho leixedes dello husar conpridamente como deve nom embargamdo a 

seos nem outro façades. Dante em Lixbooa oyto dias d Outubro. El rey o mandou 

1 A expressão"dom Fernand' Afonsso d' Alboquerque meestre da Ordem de cavallariia suso 
encontra-se sublinhada no texto. 
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per Loham Gonçalvez seu vassalo e chancelier dos seelloos da sua poridade. 

Gonçallo Lourenço a fez. Era de mill e CCCC e XIX annos. 

I 
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Documento 17 

1381, Outubro, 18, Lisboa 

D. Fernando doa a Mem Rodrigues de Vasconcelos, Mestre da Ordem de Santiago, os bens 

móveis e de raiz que Diogo Barreto tinha em Portugal, uma vez que este se colocara ao lado 

do monarca castelhano. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m.l, n.° 30. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 164v-165. 

«Doaçom feita per el rei Dom Fernando ha Mendez Rodriguez de Vasconcelos 

dos beens que forom de Diego Barreto» 

«D. Fernando per graça de Deus rey de Portugal e do Algarve a quantos 

esta carta virem fazemos saber que nos olhando ao muito serviço que ata aquy 

recebemos de Mendes Rodrigues de Vasconcellos nosso vassallo e outrosi de seu 

padre e dos do seu linhagem e delle emtendemos de receber ao diamte quer en de 

lho nos gallardaar com mercee como cada huum rey he theudo de fazer aquelles 

que o servira porem querendo nos fazer graça e mercee ao dicto Mendes 

Rodriguez de nossa livre vontade certa sentencia lhe damos e lhe fazemos pura 

doaçom antre vivos valledoira pêra sempre de todollos beens moviis e de raiz que 

diego Barreto avya nos nossos regnos ao tempo da sua morte os quaaes a nos sam 

devudos de direito porque seendo elle nosso vassallo e natural nos viinha fazer 

guerra em campanha dei rey de Castella e morreo em nosso serviço e mandamos 

que faça délies e em elles o que lhe prouver e por bem tever asi como de sua cousa 

propria. Porem mandamos a todallas justiças dos nossos regnos a que esta carta 
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for mostrada que lhe entreguem e façom entregar os dictos beens assy moviis 

como de raiz honde quer que forem achados e que nom conssentam a nenhuua 

pessoa que seja que lhe sobre elles ponha embargo e que lhes lexem aver e lograr e 

posuir e fazer délies e em elles e que lhe prouguer e por bem tever como dicto he 

hund al nom façam. Em testemunho desto lhe mandamos dar esta carta assynada 

per nossa maao e seellada do nosso seello de chumbo. Dante em Lixboa XVEtl dias 

de Outubro el rey ho mandou Joham Estevez a fez. Era de mill e quatrocentos e 

dezanove annos» 
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Documento 18 

1383, Junho, 20, Almada 

D. Fernando autoriza a Ordem de Santiago a continuar a nomear procuradores para os 

lugares das suas terras. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m.l, n.°31. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 69v. 

Dom Fernando pella graça de Deos rey de Portugal e do Algarve a quantos 

esta carta virem fazemos saber que dom Fernando Afomsso d' Alboquerque 

meestre da cavallariia da ordem de Santiago1 nos disse que des se(m)pre foy de 

costume que os meestre da dieta ordem per julliçam (sic) dos comçelhos poynham 

nas villas e lugares da terra da dieta ordem juizes e procuradores que vogassem e 

procurassem os feitos e que agora he per nos mandado que nom aja hy 

procuradores e que porem el os nom ousa poer e que nos pediia por merçee que a 

esto lhe ouvessemos remédio. E nos veendo o que nos pediia. Teemos por bem e 

mandamos que el ponha e possa poer os dictos procuradores nas villas e lugares 

da dieta ordem. Asi e pella guisa como os sempre poserom os outros meestres que 

ant'el forom. Nom embargando a defesa que per nos sobrello he posta. Dante em 

Almadana viinte diias de Junho. El rey ho mandou per Joham Gonçalvez 

d'Ateiyda seu vassallo e chancelier da sua puridade. Gonçalo Lourenço a fez. Era 

de mill e CCCCos XXI annos. 

1 A expressão "dom Fernando Afomsso d' Alboquerque meestre da cavallariia da ordem de 
Santiago" está sublinhada. 
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Documento 19 

1383, Junho, 20, Almada 

D. Fernando autoriza que a Ordem de Santiago volte a ter procuradores e juizes da Ordem 

nas suas terras. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 72v-73 - inserto 

em documento de 22 de Março de 1401. 

Réf., FREIRE, Anselmo Braamcamp - Brasões da Sala de Sintra, U, p. 197. 

Dom Fernando pella graça de Deos rey de Portugal e do Alguarve a 

quantos esta carta virem fazemos saber que dom Fernand' Afomsso d' 

Alboquerque meestre da cavallariia da1 Ordem de Santiago. Nos disse que de 

sempre foy de costume que os meestre da dieta ordem per imlliçam (sic) dos 

comçelhos puunham nas villas e logares da <terra> dieta ordem juizes e 

procuradores que vogassem e procurassem os feitos. E que agora he nos mandado 

que nom aja hy procuradores. E que porem elle os nom ousa <poer>. E que nos 

pediia (Fl. 73) por merçee que a esto lhe ouvessemos remédio. E nos veendo o que 

nos pediia. Teemos por bem e mandamos que el ponha e possa poer os dictos 

procuradores nas villas e lugares da dieta ordem asy e pella guisa como os sempre 

poserom os outros meestres que ante forom nom embargando a defesa que per 

nos sobrello he posta. Dante em Almadana XX dias de Junho. El rey ho mandou 

per Joham Gonçalvez d'Atayde seu vassallo e chancelier da sua puridade. Gonçalo 

Lourenço a fez. Era de mill e CCCO* XXI annos. 

1 A expressão "dom Fernand' Afomsso d' Alboquerque meestre da cavallariia da" encontra-se 
sublinhada no texto. 
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Documento 20 

1387(depois de 3 de Fevereiro) 

D. Mem Rodrigues, Mestre da Ordem de Santiago, faz saber ao rei D. João I que os 

cavaleiros da Ordem não lhe querem obedecer. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 208v-209v. 

Sabba todos o Comendador da Ordem de Santiago em presença de mym 

Stevam Martinz tabaliam d'el rey na dieta cidade e das testemunhas que adiante 

sam scriptas pareeco hi Vasco Stevez outrosi cavaleiro Comendador da dieta 

Ordem e Joham Estevez escudeiro do mestre de Santiago apresentarom com ho 

suso dicto tabaliam e per mym sobredicto leer fezerom hua carta d'el rey scripta 

em papel aberta e aseellada do seu seello e asygnada per sua maao segundo em 

ella parecia. Da qual o theor tal he. 

Dom Joam pela graça de Deus rey de Portugal e do Algarve a vos Ruy 

Freire e a todollos Cavaleiros e freires da Ordem de Santiago saúdo. Sabe que 

Dom Mem Rodriguez Mestre da dieta Ordem nos emviou a dizer que vos lhe nom 

querendes obedecer nem guardar sua bandeira pêro nos requereo e requere ho 

que nos nom avemos por bem feito. Porem vos mandamos sob pena da nosa 

mercee que lhe obedeecades e a seus mandados quando per elle fordes requeridos 

e a guardedes a sua bandeira pella guisa que o sempre fezerom os outros 

cavaleiros e freires aos outros meestres que ante el forom. E se per ventura vos el a 

vos outros agrava em alguma cousa ou vos lhe nom fazerdes o que devedes 

segundo sodes theudos e dirreito da vossa Ordem vos viinde a nos e nos ho 
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livraremos como for dirreito honde al nom facades. Dada na cidade do Porto três 

diias do mês de Fevereiro el rey ho mandou Lançarote a fez. Era de Mil e CCCC 

XXV anos. 

A qual carta asi apresentada pella guisa que dicto he pellos sobredictos foy 

dicto a mym dicto tabaliam que da reposta que o dicto Ruy Freire desse que o 

dicto tabaliam lhe desse asy huum estormento. E logo o dicto Ruy Freire disse 

muitas razooes antre as quaes dezia que elle já vira a dieta carta outro vez e lhe 

fora ja apresentada e que lha dera já sua reposta em que disera que el obedecia a 

ella pella guisa que em ella era contheuda. Mais dezia que el agora per mandado 

de seu senhor rey viera ora a esta cidade a Vaasco Martiinz de Mello regedor por 

el em toda esta comarca d'Antre Tejo e Oudiana e que aviia de servir o dicto 

senhor em muitas razooes que disse. E outrosy per os sobredictos foy apresentada 

outra carta do dicto senhor meestre scripta em papel aberta e seellada do seello da 

dieta Ordem e asinada per sua maao. Da qual carta ho theor delia tal he. 

Ruy Freire amigo nos ho mestre de Santiago vos enviamos saudar. Sabedes 

em como nos já enviamos dizer e rogar per vezes que chegassedes aquy a 

Alquacer pêra fallarmos convosco alguas cousas que entendíamos que era serviço 

e prol de nosso senhor el rey e desta nossa Ordem e nosso e vos posestello em 

trespasso e ora porque entendemos por prol e serviço da nossa Ordem de 

fallarmos convosco e com estes outros cavalleiros que aquy estam em prol e 

serviço da dieta Ordem porem vos mandamos sob pena d'obediencia e donde 

dantro de nossa regrra como vosso meestre e vosso mayor que vos venhades logo 

a nos aquy a Alquacer pêra connosco e com estes outros cavaleiros avermos de 

fallar o que nos conpre ante que desta terra partamos e se o fazer nom quiserdes 

seende certo que nos procederemos contra vos como a nossa regra e dirreito em tal 

caso manda. Escripvi M dias de Março. 
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A qual carta asy apresentada pella guisa que dicto he pelo dicto Vasco 

Stevez cavalleiro e Joham escudeiro foy dicto que da reposta que outrosy desse 

que eu dicto tabaliam lhe desse asy outro estormento (Foi. 208v) E logo o dicto 

Ruy Freire disse outrosy e deu em reposta que el se temiia de hir a casa do dicto 

senhor mestre e que por esso nom hiia alio. E logo o dicto Vasco Estevez e Joham 

Estevez foy dicto e razoadas muitas palavras e razooes outras e também da parte 

do dicto Rui Freire as quaes eu suso dicto tabaliam nom pude reteer e eu lhe disse 

que aquillo que asi razoavom que mo dessem por escripto e logo por os 

sobredictos foy dicto que lhe prazia. E logo no diocto diia na pousadas de mym 

tabaliam me foi apresentado da parte do dicto Vasco Estevez e Joham Estevez hua 

cédula escripta em papel. Da qual ho theor tal he. 

Tabaliam da fronta e requerimento e protestacom que Vaasquo Estevez 

cavaleiro da Ordem de Santiago comendador d'Ourique e Joham Estevez 

escudeiro de dom Mem Rodriguez de Vasconcellos mestre da cavalaria da dieta 

Ordem fazem a Ruy Freire comendador de Palmela e do Torram cavaleiro da dieta 

Ordem em nome do dicto senhor mestre nos darees asy huum estormento e dous e 

trres ou aquelles que conprir em como o dicto Ruy Freire sabe bem em como lhe 

nosso senhor el rey manda per esta sua carta que vos dicto tabaliam publicastes ao 

dicto Ruy Freire sob pena de sua merecee o dicto Ruy Freire e todos outros 

cavalleiros da dieta Ordem obedeçam ao dicto mestre e a seus mandados e em 

como lhe o dicto mestre per nos sobredictos envia frontar e requerer da parte do 

dicto senhor rey que va el a Alquacer pêra fallar com el e com outros cavalleiros 

da dieta Ordem alguuas cousas que som prol e serviço da dieta Ordem e da 

reposta que o dicto Ruy Freire dere vos nos daaes em nome do dicto senhor 

mestre asi hum estormento. E outrosy ao que diz que nosso senhor el rey lhe 

manda per sua carta que servisse honde lhe Vasco Martinz de Mello mandasse e 
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visse que era serviço do dicto senhor ao dicto senhor mestre praz que el serva 

honde lhe o dicto senhor rey mandar mais que lhe requerem e dizem da parte do 

dicto senhor mestre que vaa falar com el ca el nom quer outra cousa senom fallar 

com el em cousas que sam prol e honrra da dieta Ordem. Vos nos daredes asi 

outro estormento e outrosi em como lhe apresentam em nome do dicto mestre esta 

sua carta em que lha manda sob pena do mandamento e d'obediência que se vaa a 

el e da reposta que asi der asy nos dede outro estormento. E ao que diz que nom 

ousa dir a el por receo que dei ha nos lhe dizemos em nome do dicto mestre e ho 

seguramos que el senom tema de receber dei nhuua sem razom e pêra esto o dicto 

mestre lhe dará qual segurança el quiser ou ficaremos aqui em a refeens por el 

honde el quizer que sabe bem o dicto Ruy Freire em como esteve todo este tempo 

em ho Torrom e se o dicto mestre quisera fazer alguua sem razom ou prender o 

que el nom fariia bem lho poderá fazer mais que elles em nome do dicto senhor 

mestre requerem que vaa a seu mandado e lhe obedeeca como a seu mestre e a seu 

mayor. Vos nos daredes de todo asy huum estormento e doai que aqui vay 

aruyxado que birdes que conpre. 

A qual cédula asi apresentada e dada a mym dicto tabaliam pella guisa que 

dicto he pello dicto Rui Freire depois desto me foy apresentada hua cédula scripta 

em papel. Da qual ho theor tal he. 

Tabaliam scripvede estas razooes que eu dou em reposta aa primeira carta 

que me ante vos apresentou Vasco Estevez e Joham Stevez. Digo em reposta que 

sabem elles ou que o nom saybam asy he verdade que este mês de Fevereiro que 

ora foy ante deste em esta meesma Era estamdo eu no Torrom me foy apresentada 

esta meesma carta per Álvaro Afonso e leuda per Estevam Vicente tabaliam que 

eu dey em reposta que a mym praziia de fazer ho mandado de meu senhor rey em 

todo aquello que sua merece fosse mais que eu enviara huum meu escudeiro a 
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casa do dicto senhor rey e que aynda nom béera e que o esperava pêra saber sobre 

esto como meu senhor rey mandava fazer e que estando asy me chegou recado do 

dicto senhor rey em que me mandava que ficasse em esta comarca e fezesse 

aquello que me Vaasco Martinz (Foi. 209) de Meloo por seu serviço mandasse e 

que por esto beera a esta cidade pêra tomar carrego do serviço que por meu 

senhor el rey mandasse fazer a qual carrego já tinha e que assy parecia que era 

escusado do mandado da dieta carta que me assy apresentava e que por esto lhe 

dava esto que ora digo e ho tal que já disse em reposta delia com protestacom de 

me seer aguardado de todo meu direito e per esta reposta nom minguar delia 

nada. Item a segunda carta em que el manda que me vaa pêra ell a Alquacer pêra 

fallar comigo e com outros cavalleiros prol sua e da Ordem. Digo qu'eu que me 

temo dir alio e a razom porque he porque alguas pessoas me fezerom certo que 

elle andava buscando por me aver alio e depois que me alio ouver me prenda e me 

desonrre. E por esto e por outras cousas e perigoos que me podem seguir nom sam 

seguro hir alio fallar com elle. Item ao que diz que quer fallar comigo e com outros 

cavalleiros em prol da Ordem digo que eu sou certo que elle nom tem hy mais de 

dous cavalleiros porque a mayor parte dos outros sam ydos ataa d'el rey e que 

estes dous cavaleiros suso dictos som homeens de que ey sospeita e em cujo poder 

me nom ousaria a poer. e por estas razooes suso dietas e outras muitas digo que 

nom sam theudo de dirreito a hir fallar com elle e esto todo digo com protestacom 

e guarda de meu dirreito e diguo e peço a vos taballiom que desto todo com ho 

theor das dietas cartas me dedes huum ou dous ou mais estormentos pêra por 

elles responder com meu de dirreito e os mostrar a nmeu senhor el rey quando for 

sua mercee de as veer. 

De todo esto como se passou o dicto Vaasco Estevez e Joham Estevez em 

nome do dicto senhor mestre pedirom assy huum estormento e ho dicto Ruy 

Frreire outro por guarda e defenssam do seu dirreito. Feitos foram na dieta cidade 
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no dicto loguo e diia e era suso escripto. Testemunhas Afonsso Martiinz e Johane 

Meendez janrro de Martim Auguado e Joham Eanes que fuy arradal dos beesteiros 

da dieta cidade e Joham Lourenço ayo que foy do dicto Ruy Freire e outros. E eu 

Stevam Martiinz suso dicto tabaliam que este estormento e outro tal anbos de 

huum theor escripvy e em cada huum délies meu sinal fiz que tal he. 
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ANEXO II 

Sumários da documentação relativa à Ordem de Santiago no século XIV 

(Os diplomas encontram-se ordenados de forma cronológica) 
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1300, Janeiro, 5, S. João de Latrão 
O papa Bonifácio VIII, pela bula, Cum sicut, dirigida ao arcebispo de Toledo, na 

qual se determinava que se desse posse ao Mestre Geral da Ordem de Santiago em 

Castela, Frei João (Osório), dos bens e direitos alienados por João Fernandes que se 

comportava como mestre da Ordem de Santiago em Portugal. 

I.A.N./T.T., Col. Especial, Bulas, caixa 4, n.°. 25. 

A.V., Reg.Vat, 49, foi. 240-240v. 

Publ., Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. 2, p. LXII, nota 105. 

1300, Fevereiro, 13, S. João de Latrão 
O papa Bonifácio VIII pela bula, Significarunt nobis, dirigida ao bispo de Évora, 

ordena que não permita que ninguém retenha indevidamente direitos, terras, 

escrituras, ou outros bens que pertençam ao Mestre e freires da Ordem de 

Santiago, concedidos pela Santa Sé, usando, para esse fim, das censuras 

eclesiásticas se tanto for necessário. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 14. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, p. 293. 

1300, Fevereiro, 13, S. João de Latrão 
O papa Bonifácio VIII pela bula, Etsi quibus libet, dirigida ao arcediago de 

Santarém, ordena que não permita que ninguém perturbe ou moleste o Mestre e 

freires da Ordem de Santiago nos privilégios concedidos pela Santa Sé, usando, 

para esse fim, das censuras eclesiásticas se tanto for necessário. 

I.A.N./T.T., Col. Especial, Bulas, caixa n.° 4, n.° 28. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, fol.15. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. FX, p. 293. 
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1300, Fevereiro, 13, S. João de Latrão 
O papa Bonifácio Vm pela bula, Etsi quibus libei, dirigida ao bispo de Évora, 

ordena que não permita que ninguém perturbe ou moleste o Mestre e freires da 

Ordem de Santiago nos privilégios concedidos pela Santa Sé, usando, para esse 

fim, das censuras eclesiásticas se tanto for necessário. 

I.A.N./T.T., Col. Especial, Bulas, caixa n.° 4, n.° 29. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, fol.l5-15v e foi. 14 

(inserto em traslado de 19 de Dezembro de 1398) 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, p. 294. 

1300, Fevereiro, 13, S. João de Latrão 
O papa Bonifácio VIII pela bula, Etsi quibus libet, dirigida ao mestre escola da Ifreja 

de Lisboa, ordena que não permita que ninguém perturbe ou moleste o Mestre e 

freires da Ordem de Santiago nos privilégios concedidos pela Santa Sé, usando, 

para esse fim, das censuras eclesiásticas se tanto for necessário. 

I.A.N./T.T., Col. Especial, Bulas, caixa n.° 4, n.° 27. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, p. 294. 

1300, Outubro, 13, Torres Vedras 
D. Dinis doa à Ordem de Santiago a quinta de Hortalagoa, do termo da vila de 

Santarém, com todos os seus direitos e pertenças. 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 175v-176. 

1301, Fevereiro, 11, Évora 

D. João Osório, Mestre da Ordem de Santiago de Castela estabelece composição 

com o bispado de Évora. A Ordem de Santiago fica obrigada ao pagamento da 

lutuosa e das dízimas do pão, do vinho e do linho e a redízima de todos os 

proventos das suas igrejas, exeptuando Torrão, Cabrela e Alcácer. Por seu lado o 
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bispado deu à milícia o direito de apresentação nas igrejas de Ourique, Almodovar 

e Messajana. 
I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 267v-268. 

(publicado em castelhano) 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 266v-267. 

(publicado em português) 

1301, Fevereiro, 15, Évora 
D. João Osório, Mestre da Ordem de Santiago de Castela, nomeia seus 

procuradores, Geraldo Eanes, comendador de Castro Verde e a Geraldo Domingos 

para negociarem uma composição e avença com o bispado de Silves. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 195 (inserto em 

documento de 10 de Maio de 1301) 

1301, Fevereiro, 15, Évora 

Geraldo Eanes, comendador de Castro Verde e Geraldo Domingos, procuradores 

de D. João Osório, Mestre da Ordem de Santiago de Castela, negoceiam uma 

composição e avença com o bispado de Silves. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 195 (inserto em 

documento de 10 de Maio de 1301) 

1301, Maio, 10 

Pública-forma da composição realizada a 15 de Fevereiro de 1301 a propósito da 

avença entre a Ordem de Santiago e o bispado de Silves. Inclui as procurações 

passadas por D. João Osório, Mestre da Ordem de Santiago de Castela, a Geraldo 

Eanes, comendador de Castro Verde e a Geraldo Domingos e a de 3 de Novembro 

de 1299, onde o Cabido Geral investiu D. João Osório de poder para realizar a dita 

composição. 
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I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 11 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 194v-196. 

1302, Maio, 2, Beja 

D. Dinis doa à Ordem de Santiago o direito de padroado das igrejas da vila de 

Alcoutim e seu termo. 

I.A.N./T.T., GavetaV, m.l, n.° 29 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m. 1, doe. 24 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 157v 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Dinis, 1.1, foi. 19. 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 176. 

Sum., As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. II. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 867, p-

376 

1303, Agosto, 9 
D. Martim Gascão, comendador-mor, nomeia seu procurador Estevão Raimundo, 

comendador de Palmela, para que este faça uma apelação sobre os direitos da 

Ordem de Santiago na igreja de Santa Maria de Tavira. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 197v (inserto no 

documento de 18 de Outubro de 1303) 

1303, Agosto, 9 

Estevão Raimundo, comendador de Palmela, procurador de D. Martim Gascão, 

comendador-mor, apresenta apelação perante D. Martinho Eanes, tesoureiro e 

cónego de Évora e vigário de Lisboa, sobre os direitos de padroado da Ordem de 

Santiago na igreja de Santa Maria de Tavira. 
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I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, fol. 78-78v e foi. 197-

197v. (inserto no documento de 18 de Outubro de 1303) 

1303, Outubro, 12, Silves 

Pública forma do documento de 9 de Agosto de 1303, sobre os direitos de 

padroado da Ordem de Santiago na igreja de Santa Maria de Tavira, requerida por 

Vicente Gil perante o tabelião Afonso Martins. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 13 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 197-197v. 

1303, Dezembro, 11 
Pública forma do escambo realizado entre D. Dinis e a Ordem de Santiago, em 

1298, a respeito do direito de padroado da Igreja de S. Clemente de Loulé. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 7 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 82-84v 

(inserto na pública forma de 22 de Janeiro de 1304) 

1304, Janeiro, 2 

D. Marfim Gascão, comendador mor, dirige-se a D. Estevão Soares, prelado,para 

que o comendador Estevão Raimundo pudesse exercer o direito de padroado 

sobre a igreja de S. Clemente de Loulé, solicitando-se ao bispo que confirmasse o 

freire apresentado. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 7 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 83 

(inserto na pública forma de 22 de Janeiro de 1304) 

1304, Janeiro, 15 
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D. Martim Gascão, comendador mor, nomeia seu procurador D. Estevão 

Raimundo, comendador de Palmela e Setúbal para que o representasse no conflito 

surgido em torno do exercício do direito de padroado da igreja de S. Clemente de 

Loulé. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 7 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 82-84v 

(inserto na pública forma de 22 de Janeiro de 1304) 

1304, Janeiro, 22, Montemor-o-Novo 

Pública-forma da contenda entre D. Estevão Raimundo, comendador de Palmela e 

Setúbal e o bispo D. João. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 7 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 82-84 

1304, Fevereiro, 1 

D. Dinis doa a D. Garcia Pires, comendador de Mértola e comendador mor do 

reino, o padroado das igrejas de Portalegre. 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Odiana, 1. VHI, foi. 187 

1304, Março, 6 

D. Dinis ordena que respeitassem os privilégios da Ordem de Santiago no 

respeitante ao pasto dos animais no Campo de Ourique. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Dinis, 1. 3, foi. 72v-73v. 

Publ., NEVES, C. M. L. Baeta - História Florestal, Aquícola e Cinegética, Vol. I., doc. 

29, pp. 51-54. 
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1308, Abril, 15, Sabugal 
D. Dinis a pedido de D, João Osório, Mestre da Ordem de Santiago, ordena ao 

almoxarife e escrivães de Lisboa e Setúbal que façam cumprir os privilégios da 

Ordem, relativamente as dízimas das naves, navios e baixéis que saiam pela foz de 

Setúbal. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Dinis, 1. 3, foi. 61. 

Publ., Descobrimentos Portugueses, Vol. I, doc. 34, pp. 25-26. 

1308, Abril, 15, Sabugal 
D. Dims doa à Ordem de Santiago carta de privilégio sobre a dízima do gado de 

campo de Ourique, onde figuram os montarazes. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Dinis, 1. 3, foi. 61. 

Publ., NEVES, C. M. L. Baeta - História Florestal, Aquícola e Cinegética, Vol. L, doe. 

27, p. 45. 

1308, Julho, 6 

Traslado de uma carta de quitação de 5 de Março de 1286. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 6 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 63v 

1310, Julho, 12, Lisboa 

D. Dinis sentencia sobre os agravamentos que a Ordem de Santiago dizia sofrer 

sobre a questão dos montarazes em Campo de Ourique. O monarca ordena que se 

cumpram os privilégios da Ordem. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Dinis, 1. 3, foi. 72v-73v. 

Publ., NEVES, C. M. L. Baeta - História Florestal, Aquícola e Cinegética, Vol. I.,doc. 

29, pp. 51-54. 
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1310, Julho, 13, Lisboa 
D. Dinis sentencia sobre os agravamentos que a Ordem de Santiago dizia sofrer 

sobre a questão do corte das árvores em Campo de Ourique. O monarca ordena 

que se cumpram os privilégios da Ordem. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Dinis, 1. 3, foi. 73v. 

Publ., NEVES, C. M. L. Baeta - História Florestal, Aquícola e Cinegética, Vol. I.,doc. 

30, pp. 54-55. 

1310, Setembro, 4 

D. Dinis dirige-se a todas os alcaides, juizes e concelhos das terras da Ordem de 

Santiago, derrogando todas as posturas limitativas à circulação e venda de 

alimentos. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 66 

(inserto em documento de 27 de Fevereiro de 1448) 

1310, Setembro, 20 

D. Dinis dirige-se a Miguel Peres, alcaide e procurador de D. Diogo Moniz sobre a 

contenda que opunha os concelhos de Setúbal e Sesimbra no que diz respeito à 

circulação e venda de alimentos. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 66 

(inserto em documento de 27 de Fevereiro de 1448) 

1310, Novembro, 2 

A Ordem de Santiago reconhece a doação vitalícia da vila de Santiago do Cacém a 

D. Vataça, outorgada no ano anterior em troca de 20 000 maravedis que foram 

entregues na guerra contra os Mouros. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 94v-95 

(inserto em documento de 11 de Fevereiro de 1338) 
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1310, finais de 

Pública forma de dois actos de D. Afonso Hl, um de 11 de Março de 1254, onde o 

monarca ordenava que não se fizessem agravos contra os comendadores de 

Mertóla, Alcácer e Aljustrel, e outro de 16 de Fevereiro de 1255, pelo qual o rei 

doara à Ordem de Santiago a vila e o castelo de Aljustrel. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 18 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 63v-64v 

1311, Dezembro, 20, Viena 

O papa Clemente V pela bula, Ad audientiam nostram, dirigida ao bispo de Évora, 

ordena que faça restituir à Ordem de Santiago todos os bens que estiverem 

alienados ou sonegados. Estes bens deveriam ser restituídos mesmo que a 

alienação tivesse sido confirmada pela Santa Sé, devendo o bispo aplicar a pena de 

excomunhão no caso de desobediência de quem os retivesse. 

I.A.N./T.T., Col. Especial, Bulas, caixa n.° 4, n.° 47. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 47v. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, p. 306. 

1311, Dezembro, 20, Viena 

O papa Clemente V pela bula, Ad audientiam nostram, dirigida ao bispo de 

Coimbra, ordena que faça restituir à Ordem de Santiago todos os bens que 

estiverem alienados ou sonegados. Estes bens deveriam ser restituídos mesmo que 

a alienação tivesse sido confirmada pela Santa Sé, devendo o bispo aplicar a pena 

de excomunhão no caso de desobediência de quem os retivesse. 

I.A.N./T.T., Col. Especial, Bulas, caixa n.° 4, n.° 48. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 47. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, p. 306. 
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1311, Dezembro, 20, Viena 
O papa Clemente V pela bula, Ad audientiam nostrum, dirigida ao bispo de Lisboa, 

ordena que faça restituir à Ordem de Santiago todos os bens que estiverem 

alienados ou sonegados. Estes bens deveriam ser restituídos mesmo que a 

alienação tivesse sido confirmada pela Santa Sé, devendo o bispo aplicar a pena de 

excomunhão no caso de desobediência de quem os retivesse. 

I.A.N./T.T., Col. Especial, Bulas, caixa n.° 4, n.° 49. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 46v. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, p. 306. 

1312, Janeiro, 12 
O comendador de Alcácer vende a João Soares as quintas de Moncorval e Terroal, 

foreiras ao mosteiro. 

IA.N./T.T., Gaveta XXI, m. 2, n.° 4. 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. XE. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1977, n.° 6130, p. 

175. 

1313, Janeiro, 7 

Traslado do instrumento pontifício que, em 1291, colocou os espatários 

portugueses sob protecção do cardeal Jacobo de Santa Maria Imaculada. 

I.A.N./T.T., Colecção Especial, Bulas, cx. 4, n°. 18 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 39v^0 

1314, Maio, 25 

D. Pêro Gomes, comendador de Montemolim, procurador de D. Diogo Moniz, 

outorga um escambo com D. Vataça, entregando a Ordem a vila de Panóias, no 

termo de Campo de Ourique e Torredães, pelo castelo de Vilalar, em Castela. 
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I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 95v-96 

(inserto em documento de 10 de Fevereiro de 1338) 

1315, Junho, 7, Lisboa 

D. Lourenço Eanes, Mestre da Ordem de Santiago de Portugal, perante D. Estevão, 

bispo de Lisboa, D. Geraldo de Évora, D. Estevão de Coimbra e D. Martinho de 

Viseu, recusa-se a comparecer perante o Mestre de Uclés. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 186-187v 

1315, Junho, 11, Alcácer 

Pública forma do documento de 7 de Junho em que D. Dinis ordenava ao seu 

porteiro, Lourenço Martins da Jala, que fosse restituído à Ordem de Santiago tudo 

o que tivesse sido dado pelos Mestres sem outorga do cabido. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 64v-64 

(inserto em documento de 11 de Junho de 1315) 

1315, Agosto, 17 

Martim Pires, tesoureiro de Silves e procurador de D. Lourenço Eanes, Mestre da 

Ordem de Santiago de Portugal, apresenta a apelação de 7 de Junho perante o 

arcebispo de Sevilha, D. Fernando, e o bispo de Cádiz, D. Frei Pedro. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 186-187v 

1315, Setembro, 9, Alcácer 

D. Lourenço Eanes faz 1er apelação, na qual se agravava contra o bispo algarvio. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 199v-202 

1315, Dezembro, 13 
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João Simão e a sua esposa Maria Guilherme doam à Ordem de Santiago uma 

herdade em Monção, termo de Santarém. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 146v 

1316, Setembro, 25 

Pública forma do acto de 7 de Maio de 1291, pelo qual se colocou a Ordem de 

Santiago sob protecção do Cardeal Jacobo de Santa Maria Imaculada. 

I.A.N./T.T., Colecção Especial, Bulas, cx. 4, n°. 18 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 39v-40 

1317, Abril, 17, Avinhão 
O papa de João XXII pela bula, Inter cetera, dirigida aos comendadores e freires da 

Ordem de Santiago de Portugal, manda que cumpram as letras apostólicas de 

Bonifácio VIII, que revogavam a concessão do papa Nicolau IV aos freires 

portugueses de elegerem um mestre província. Determinava, ainda, que se 

unissem de novo ao cabeça geral da Ordem, ao que tinham desobedecido 

nomeando um Mestre Provincial. 

AV., RegAven., 6, foi. 633-635v. 

A.V., Reg.Vat, 66, foi. 94v-95. 

Publ., Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. 2, pp. LXHI-LXV. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, p. 309. 

1317, Abril, 17, Avinhão 

O papa de João XXII pela bula, Inter cetera, dirigida a D. Dinis, manda que 

cumpram as letras apostólicas de Bonifácio VIU, que revogavam a concessão do 

papa Nicolau IV aos freires portugueses de elegerem um mestre provincial. O 

papa roga e recomenda ao monarca que não favoreça os comendadores do seu 
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reino e que os faça retornar à obediência de Castela devolvendo as rendas 

indevidamente cobradas. 

AV., Reg. Aven., 6, fol. 635 v-636. 

A.V., Reg. Vat, 66, fol. 95-95 v. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, fol. 16-18 

Publ., Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. II, pp. LXVI-LXVII. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, p. 309 

1317, Abril, 17, Avinhão 

O papa de João XXII pela bula, Inter cetera, dirigida ao arcebispo de Toledo, manda 

que cumpram as letras apostólicas de Bonifácio VIU, que revogavam a concessão 

do papa Nicolau IV aos freires portugueses de elegerem um mestre provincial. 

1317, Novembro, 14, Avinhão 

Rodrigo Domingues, prior da igreja de S. Miguel de Torres Vedras, procurador de 

D. Dinis, solicita instrumento sobre a discórdia entre o Mestre Geral da Ordem de 

Santiago em Castela e o Mestre Provincial da Ordem em Portugal, Lourenço Anes. 

I.A.N./T.T., Gaveta X, m.12, n.° 19 

Sum., As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. II. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 1819 

Réf., COSTA, A. D. Sousa - Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. II, pp. LX-LXI. 

[1317 - 1318 ? - Antes de 27 de Fevereiro 1319] 

Manuel Pessanha, almirante do reino, e Vicente Anes, embaixadores do rei D. 

Dinis expõem ao Papa João XXII as razões pelas quais devia existir Mestre da 

Ordem de Santiago em Portugal, solicitando a renovação e confirmação da bula de 

Nicolau IV, que concedera ao reino Mestre provincial da Ordem de Santiago e que 

tinha sido revogada por Celestino V e Bonifácio VIII. (Alegam, entre outros 

269 



A Ordem Militar de Santiago no século XIV 

motivos, terem os freires da Ordem recebido dos monarcas portugueses, fortalezas 

e povoações estratégicas contíguas a Castela e Leão, a fim de as defenderem contra 

os sarracenos e contra outros atacantes, e onde convinha que estivessem freires 

fieis a Portugal que não defendessem os interesses estrangeiros contra o reino, 

como já sucedera, com os próprios recursos portugueses.) 

I.A.N./T.T., GavetaW, m.4, n.° 11 

Publ., As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. H Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 901, p-

409-411 

Publ., Monumenta Henricina, n.° 59, pp. 90-95. 

Publ., Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. II, pp. LVI-LIX 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, pp. 311-315 

1318, Setembro, 30 

Pública forma de uma carta de 17 de Março de 1303, relativa ao escambo pelo qual 

a Ordem de Santiago obteve a vila de Messajana. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 157v-158v 

1318, Setembro, 30 

D. João Osório, representado por Afonso Correia escudeiro, doa a Gonçalo Anes, 

filho de Gonçalo Anes Correia os bens de Aguiar da Pena. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 157v-158v 

1319, Fevereiro, 27, Avinhão 

O papa João XXII pela bula, Olim felicis recordationis, dirigida aos bispos de 

Compostela e de Braga, refere que, por outras letras, os incumbira de examinar o 

assunto do Mestre de Santiago nomeado pelos freires, nos termos da bula de 

Nicolau IV, apesar das revogações de Celestino V e de Bonifácio VIII, e que depois 

lhes notificara D. Dinis haverem intentado o deão de Ourense e outros processos 
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contra o Mestre e freires de Portugal ao que se não aludira em suas citadas letras; 

ordena entretanto o pontífice procedam segundo as letras que já lhes tinha 

enviado, desprezada a referida omissão. 

I.A.N./T.T., Bulas, m.26, n 7 

Publ., Monumenta Henriána, Vol. I, n.° 60, pp. 95-97 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, p. 316. 

1319, Julho, 15, Avinhão 
O papa João XXII pela bula, Tunc digne, dirigida aos bispos de Santiago de 

Compostela e de Braga, determina a favor da possibilidade de os freires 

portugueses de Santiago poderem eleger Mestre Provincial. 

A.V., Reg. Aven., 12, fol. 123-125 

A.V., Reg. Vat, 69, fol. 315-316, n.° 1003 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 18-20 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, p. 325. 

Réf., COSTA, A. Sousa - Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. II, pp. LXXXI-

Lxxxrv. 

1319, Julho, 20 
D. Dinis outorga a D. Vataça, a vila de Santiago do Cacém que à sua morte 

regressaria à posse da Ordem de Santiago. 

A. H. N. de Madrid, Privilégios de Santiago, Uclés, cx. 263, n° 28 

Publ., Bullarium ..., scrip. I ad annum, p. 268. 

1319, Setembro, 1 

Pêro Machado, mercador e vizinho de Tavira, nomeia seu procurador Vasco 

Martins, para que este proceda à quitação de certos bens à Ordem de Santiago. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 175v 
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(inserto em documento de 19 de Setembro de 1319) 

1319, Setembro, 19 
Vasco Martins, procurador de Pêro Machado, quita à Ordem de Santiago os bens 

que tinham pertencido a Nicolau Martins freire de Santiago. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 175v 

1319, Setembro, 25 

D. Pêro Escacho, Mestre da Ordem de Santiago de Portugal, reclama a posse da 

vila de Samora Correia de D. Maria Guilherme, viúva de D. João Simões. O 

monarca decide que D. Maria haveria a vila até à sua morte, sendo obrigada a dar 

em troca os bens que em Santarém dessem uma renda anual de 100 libras. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 21 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 162-163v 

(inserto em documento de 3 de Agosto de 1322) 

1320, Janeiro, 11, Évora 

D. Pêro Escacho, Mestre da Ordem de Santiago, solicita a D. Raimundo da Serra, 

legado da Câmara Apostólica, que lhe fossem concedidos os frutos, benefícios e 

rendas que vagassem no seu mestrado. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 17 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 187v-188v 

1320, Janeiro, 12, Évora 

Pública forma da resposta de D. Raimundo da Serra, legado da Câmara 

Apostólica, sobre o pedido de D. Pêro Escacho, Mestre da Ordem de Santiago de 

Portugal, que solicitara que lhe fossem concedidos os frutos, benefícios e rendas 

que vagassem no seu mestrado. 
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I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 190-190v 

1320, Março, 1, Avinhão 
O papa João XXII pela bula, Sua nobis, dirigida ao arcediago de Cerveira da igreja 

de Tui e ao chantre e prior dos frades da Ordem dos Pregadores da mesma igreja, 

refere as contestações suscitadas entre o Mestre Provincial da Ordem de Santiago 

de Portugal e o bispo de Lisboa, acerca do provimento das igrejas de Setúbal, 

Almada, Alhos Vedros, Alcochete e Aldeia Galega. 

I.A.N./T.T., Col. Especial, Bulas, caixa 5, n.°. 9 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 20v 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, pp. 325-326 

1320, Maio, 7, Avinhão 

O papa João XXII pela bula, Apostolice sedis, dirigida ao bispo de Coimbra, D. 

Raimundo, ao deão da catedral e a João de Solério, cónego de Hereford, a 

comunicar que concedera, durante três anos, a D. Dinis a dízima sexenal dos 

rendimentos eclesiásticos, isentando as Ordens Militares. 

Sum., Descobrimentos Portugueses, Vol. I, doc. 46, p. 40 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, p. 326 

Réf., BRANDÃO - Monarquia Lusitana, P. VI, p. 573 

1320, Maio, 23, Avinhão 

O papa João XXII pela bula, Datum est nobis, dirigida ao arcebispo de Compostela, 

ordenando que, no caso de este não poder assistir ao exame da questão entre o 

Mestre Provincial da Ordem de Santiago de Portugal com o Mestre Geral de 

Castela e Leão, nomeie pessoa idónea, que em seu nome ponha termo às 

contestações. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 21 
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Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, pp. 326-327 

1320, Maio, 23, Avinhão 
O papa João XXII pela bula, Apostolice sedis, dirigida ao bispo de Coimbra e ao 

abade de Alcobaça, ordena que seja paga, durante três anos a D. Dinis a dízima 

sexenal dos rendimentos eclesiásticos imposta pelo Concílio de Viena para a 

dilatação da fé e socorro da Terra Santa, a fim de o monarca preparar a sua 

armada contra os inimigos da fé que passem nos seus mares. 

AV., Reg. Vat, Vol. 70, fol. 360 

Publ., Monumenta Henricina, Vol. 1,1960, n.° 71, pp. 135-139 

1320, Maio, 23, Avinhão 
O papa João XXII pela bula, Apostolice sedis, dirigida ao bispo de Coimbra, D. 

Raimundo, ao deão da catedral e a João de Solério, cónego de Hereford, a 

comunicar que concedera, durante três anos, a D. Dinis a dízima sexenal dos 

rendimentos eclesiásticos. Ordenando que estes se certifiquem de que esta 

concessão pontifícia não seja gravosa para as igrejas, mosteiros e lugares 

eclesiásticos do reino. 

A.V., Reg. Vat, Vol. 13, fol. 378v 

Publ., Monumenta Henricina, Vol. 1,1960, n.° 72, pp. 140-142 

1320, Julho, 23, Roma 

D. Pêro Escacho, Mestre da Ordem de Santiago em Portugal apresenta em Roma 

instrumento de protesto contra os reitores e clérigos das igrejas da diocese de 

Lisboa, fundamentado pela bula, Sua nobis, de João XXII. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 185 
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1321, Abril, 4, Alcácer 
O prior e raçoeiro de S. Clemente de Loulé renuncia publicamente os direitos e 

pertenças que pudesse ter contra o Mestre. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 20 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 84-84v 

1322, Junho, 26 
D. Dinis revoga as cartas que tinha dado aos Mestre das Ordens de Santiago e 

Avis, de modo a que estes tivessem licença para dar cartas de segurança. 

I.A.N./T.T., Gaveta V, m.2, n.° 10 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. H. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 880 

1322, Julho, 9 
D. Dinis derroga as cartas que tinha dado aos Mestres das Ordens Militares de 

Portugal a respeito de seus ouvidores. 

I.A.N./T.T., Gaveta XI, m.5, n 28 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. H. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 1990 

1322, Agosto, 3 

Pública forma de uma sentença de 25 de Setembro de 1319, a propósito da 

reclamação efectuada por D. Pêro Escacho, Mestre da Ordem de Santiago de 

Portugal, da posse da vila de Samora Correia. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 21 

LA.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 162-163v 

(inserto em documento de 3 de Agosto de 1322) 
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1322, Setembro, 6 
Pública forma de uma sentença de 25 de Setembro de 1319, a propósito da 

reclamação efectuada por D. Pêro Escacho, Mestre da Ordem de Santiago de 

Portugal, da posse da vila de Samora Correia. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 6 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 162-163v 

1322, Novembro, 5, Avinhão 
O papa João XXII pela bula, Dudum ad apostolatus, dirigida ao bispo de Silves 

concede-lhe poderes para delegar em pessoas competentes a resolução do 

contencioso entre o Mestre de Santiago de Portugal e o Mestre Geral de Castela. 

A.V., Reg. Aven., 18, fol. 138 v-139 

A.V., Reg. Vat, 74, fol. 90, n.° 199 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, fol. 22 

Publ., COSTA, A. D. Sousa, Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. II, p. LXXVI, nota 

114. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, pp. 328-329 

1323, Fevereiro, 13 

D. Garcia Peres, procurador do Mestre de Uclés, interpôs perante o juiz delegado 

de Frei D. Belenguer, arcebispo de Santiago, um recurso sobre a nomeação de 

Mestres Provinciais em Portugal. 

1323, Maio, 21, Avinhão 
O papa João XXII pela bula, Dudum ad apostolatus, dirigida ao bispo de Silves 

concede-lhe poderes para delegar em pessoas competentes a questão da eleição do 

Mestre Provincial da Ordem de Santiago em Portugal, por tal incumbência o ter 

obrigado a ausências funestas para a sua diocese. 
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A.V., Reg. Aven., 18, fol. 486-486 v 

A.V., Reg. Vat, 74, fol. 262, n.° 758 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, fol. 21-21v 

Publ., COSTA, A. D. Sousa, Monumenta Portugaliae Vaticana,, vol. II, pp. LXXVI-

Lxxvn. 
Sum. SANTARÉM, V., Quadro Elementar..., vol. DC, p. 329 

1327,1334, (anterior a 5 de Fevereiro de 1330) 

D. Afonso IV de Portugal e Afonso XI de Castela, pela precatória, Significant 

Sanctitati, dirigida ao papa João XXII, solicitam por 10 anos a dízima dos 

rendimentos e proveitos das igrejas, catedrais, mosteiros, ordens e dignidades 

para auxílio no esforço de guerra contra os infiéis. 

I.A.N./T.T., Bulas, m. 68, n.° 89 

Publ., Descobrimentos Portugueses, Vol. I, doc. 56, pp. 51-52 

1327, Maio, 26, Lisboa 

Estabelecimentos elaborados por D. Pêro Escacho, Mestre da Ordem de Santiago, 

em Portugal. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 179-182 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice B-50-141, Livro das Tábuas Ferradas 

Publ., BARBOSA, Isabel Lago-A Ordem de Santiago em Portugal..., 1998 

1327, Julho, 1 - Avinhão 
O papa João XXII pela bula, Dudum inter dilectos, dirigida ao bispo de Compostela 

e ao arcediago de Viseu, ordena que lhe seja remetido todo o processo contra a 

Ordem de Santiago de Portugal por desobediência à Santa Sé, ousando eleger 

mestre provincial contra os seus decretos. Ordenava ainda a citação das partes 
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envolvidas na questão da eleição do Mestre Provincial português a apresentarem-

se na Cúria papal dentro de três meses para ouvirem a decisão pontifícia final. 

A.V., Reg. Aven., 28, fol. 57-57 v 

AV., Reg. Vat., 84, fol. 163 v-164 

Bullarium equestris ordinis S. jacobi de Spatha. João XXII, ano 1327 

Sum. SANTARÉM, V., Quadro Elementar..., vol. IX, pp. 340-341 

Réf., COSTA, A. D. Sousa, Monumenta Portugaliae Vaticana,, vol. II, pp. LXXX-

LXXXI. 

1327, Julho, 18, s/1 
D. Vasco Rodrigues, Mestre da Ordem de Santiago de Castela, constitui seu 

procurador Pêro Lopes Baeça, comendador de Monferrando, para mostrar e 

publicar, e fazer 1er diante de el-rei de Portugal, e de Pêro Escacho, e de todos os 

freires da dita Ordem em Portugal, a sentença do Papa João XXII, em que se 

manda reunir ambas as ordens, e se determina a existência de apenas um mestre. 

(incluído no instrumento de 10 de Agosto de 1327) 

I.A.N./T.T., Gaveta V, m.2, n.° 6 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. H Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. I, p. 144 

1327, Agosto, 10, Lisboa 
O procurador do Mestrado de Santiago de Castela, Pedro Lopes de Baeça, 

procurador de Vasco Rodrigues, Mestre Geral da Ordem de Santiago de Castela, 

requere ao Mestre de Portugal, pelo qual dizia que não se chamasse mestre, nem 

usasse como Mestre das coisas e bens da dita Ordem, uma vez que a Bula do papa 

Nicolau IV fora revogada por outra do papa João XXII, de 17 de Abril de 1317. 
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Inclui resposta de D. Afonso IV a este requerimento de Lisboa, 10 de Agosto de 

1327, em que o monarca nega a publicação da dita bula de João XXII. 

LA.N./T.T., Gaveta V, m.2, n.° 6 

Publ., As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. XII. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, pp. 453-458 

Publ. Parcialmente Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. U, pp. LXXXI-LXXXIH 

Sum. SANTARÉM, V., Quadro Elementar..., vol. I, p. 144 

1329, Maio, 7, Ferreira 
A Ordem de Santiago nomeia seu Procurador, Afonso Peres Zarco para que 

realize um escambo com o rei. 

LA.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, fol. 18&V-189 

1329, Maio, 7, Ferreira 
Pública forma da Carta de escambo feita entre D. Afonso IV e Pedro Escacho, 

Mestre Provincial da Ordem de Santiago, pela qual o mesmo Mestre obtinha a Vila 

de Odemira, Ribeira e Quinta de Nisa, e dava a Vila de Arruda, com seus termos e 

direitos. 

I.AN./T.T., GavetaV, m.ll, n.°. 3 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 187 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. II. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 873 

1329, Maio, 7, Ferreira 

A Ordem de Santiago nomeia seu procurador, Afonso Peres de Zarco, para que 

este possa realizar um escambo com o rei pelo qual a Ordem ficou com a Vila de 

Odemira e toda a sua jurisdição, a Quinta e a Ribeira de Nisa. 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 187v-189 
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1329, Maio, 8, Alcácer do Sal 
D. Afonso IV e Pedro Escacho, Mestre Provincial da Ordem de Santiago escambam 

bens, obtendo o Mestre Espatário a Vila de Odemira, Ribeira e Quinta de Nisa, e 

dando ao monarca a Vila de Arruda, com seus termos e direitos. 

LAN./T.T., Gaveta V, m.2, n.° 8 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 25 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 130 

LAN./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 141-141v (inserto 

em traslado de 1352.X.08) 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 187 v-188 v 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. II. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 878 

1329, Maio, 11 
A Ordem de Santiago e o rei escambam bens, obtendo a Ordem a Vila de Odemira 

e toda a sua jurisdição, a Quinta e a Ribeira de Nisa (insere a nomeação de Afonso 

Peres de Zarco como procurador da Ordem). 

LAN./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 187v-189 

1329, Maio, 15, Alcácer do Sal 

Afonso IV dá posse à Ordem de Santiago, relativa à Quinta de Nisa, no termo de 

Alcácer do Sal, e da Vila de Odemira que fora dada em escambo pela de Arruda. 

LA.N./T.T., Gaveta V, m.3, n.° 9 

LAN./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 185 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. II. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 889 
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1329, Maio, 19, Santarém 
D. Afonso IV dirige carta ao comendador mor e freires de Santiago, intervindo no 

sentido de que estes fossem unânimes na eleição do nono Mestre - Garcia Pires, 

após a morte de D. Pêro Escacho. 

I.A.N./T.T., Gaveta V, m.3, n.° 5 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. H Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 885 

Réf., BRANDÃO, Monarquia Lusitana, Parte V, Cap. LXI, p. 141 (INCM, Lisboa, 

1976) 

Réf., COSTA, A. D. Sousa, Monumenta Portugaliae Vaticana,, vol. H, p. LXXX1V, 

nota 122. 

1329, Maio, 27, Alcácer do Sal 

D. Afonso IV, dirige carta ao comendador mor e aos Treze sobre a maneira de 

eleger o Mestre da Ordem e o comendador mor. 

I.A.N./T.T., Gaveta V, m.3, n.° 5 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 191-192v 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. H. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 885 

Réf., COSTA, A. D. Sousa, Monumenta Portugaliae Vaticana,, vol. II, pp. LXXXHI-

LXXXIV. 

1329, (Após 27 de Maio) 

D. Afonso IV dirige ao Mestre da Ordem de Santiago, D. Garcia Pires, 

determinações sobre o rendimento mínimo a partir dos quais os vizinhos da Vila 

de Sesimbra seriam obrigados a sustentar cavalo, após queixa aos procuradores do 

concelho. 
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Réf., NOGUEIRA, Bernardo Sá - Memórias sobre a Ordem de Santiago no Tombo 

Velho de Sesimbra: a jurisdição de Coina (1330-1363). In Actas do I Encontro sobre 

Ordens Militares As Ordens Militares em Portugal. Lisboa: Colibri, 1991, p. 31 

1329, Junho, 2, Arruda 
D. Afonso IV e o Mosteiro e Ordem de Santiago escambam bens, recebendo o 

monarca a Vila de Arruda e dando o Castelo e Vila de Odemira, reservando para 

si apenas o direito dos barcos que entrassem no porto de Odemira e seu termo. 

I.A.N./T.T., Gaveta V, m.2, n.° 9 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. II. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 879 

1330, Fevereiro, 5 
O papa João XXII pela bula, Dilecti filii, declara ao rei de Castela que considera a 

súplica que lhe foi dirigida por ele e pelo rei de Portugal, para prossecusão da 

guerra contra os sarracenos e a exaltação do nome de Cristo, insólita, grave e 

insuportável para as igrejas e pessoas eclesiásticas. 

Publ., Monumenta Henricina, Vol. 1,1960, n.° , p. 162. 

1331, Junho, 1, Santarém 
D. Afonso IV confirma à Ordem de Santiago todos os seus privilégios, liberdades, 

graças e benfeitorias dadas pelos reis antecessores. 

I.A.N./T.T., Gaveta V, m.4, n.° 9 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 70 - inserto numa 

carta de 1389.IV.8. 
Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. II. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 899 
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1332, Julho, 23, s/l 
D. Afonso IV derroga as cartas que tinha concedido aos mestres e priores das 

Ordens para que eles pudessem dar cartas de seguro e cumprir justiça. 

I.A.N./T.T., Gaveta XII, m.5, n.° 23 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. II. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, pp. 756 

1332, Agosto, 15 
Pública forma da carta pela qual D. Afonso de Aragão e sua mulher deram, em 

sua vida, a Rui Fafes, uma herdade em Oliveira, junto da Fonte Arcada. 

I.A.N./T.T., Gaveta XI, m.l, n.° 25 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. H. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, pp. 661, n.° 

1851. 

1333, Novembro, 20, Avinhão 
O papa João XXII pelas letras, Regis pacifia, dirigidas ao tesoureiro de Córdova, 

mestre escola de Jaén, e Fernando Martins, cónego de Sevilha, segundo as quais o 

estudo da questão da eleição de mestre português da Ordem de Santiago fora 

confiado ao cardeal de Penestrino, que já tinha procedido a alguns actos, tendo 

sido a solução do litígio travada pela morte, na Cúria Papal, do procurador dos 

freires portugueses, que ficavam obrigados a apresentarem-se aí, no prazo de três 

meses. 

AV., Reg. Vat, 107, fol. 281 v-282. 

Publ., Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. II, pp. LXXXV-LXXXVII. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, pp. 342-344 
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1335, Maio, 31, Coimbra 
Afonso IV manda executar as letras pontifícias em que se ordena ao clero e Ordens 

do país a dádiva das dízimas, por um período de 6 anos, para financiar a 

campanha contra os Mouros. 

Publ., Monumenta Henricina, Vol. 1,1960, n.° 80 

1336, Maio, 15, Lisboa 
D. Afonso IV doa uma quinta que tinha pertencido a Lourenço Gomes, 

comendador da Ordem de Santiago. 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Afonso IV II, doe. 35, p. 

78 

1337, Janeiro, 17, Lisboa 
D. Afonso IV emite sentença em que determina que a Vila de Ferreira seja mantida 

na posse do prior de Santiago. 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Afonso IVII, doe. 56, pp. 

113-114 

1338, Fevereiro, 10, Alcácer do Sal 

Leitura de uma carta de doação de D. Pêro Gomes, comendador maior de Monte 

Molim e de uma possível doação da Ordem de Santiago em Leão a D. Vataça, por 

mandado de seu mestre D. Diego Moniz que a efectua. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 95 - 96 

1338, Fevereiro, 10, Alcácer do Sal 
Traslado de carta de doação de 1288.XI.2 a D. Vataça de uns lugares em Panóias e 

Santiago do Cacém e de duas cartas de emprazamento: uma de 1321.XI.2, referente 

a Santiago do Cacém, e outra de 1314.V.25, referente a Panóias. 

284 



A Ordem Militar de Santiago no século XIV 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 23 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 94-94v 

1338, Fevereiro, 10, Alcácer do Sal 

Pública forma de duas cartas em que a Ordem de Uclés e de Santiago doam bens a 

D. Vataça. 
I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 94v-95v 

1300, Junho, 14, Torres Vedras 
A rainha D. Beatriz doa à Ordem de Santiago a Quinta da Rebaldeira com todos os 

seus casais, direitos, pertenças e casa. 

I.A.N./T.T., Gaveta V, m.l, n.° 43 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m. 1, doe. 22 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 157-157v 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 181 

Sum., As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. n. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 867, p-

376 

1339, Setembro, 7, Leiria 

D. Afonso IV responde a uma queixa efectuada por D. Garcia Pires, Mestre da 

Ordem de Santiago sobre o destino das dízimas do sal e do pescado das redízimas 

das rendas que saíam pela foz do rio, de modo a que a Ordem não sentisse agravo 

de seus oficiais. 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Afonso IV II, doe. 198, 

pp. 306-310. 
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1339, Setembro, 7, Leiria 
D. Afonso IV confirma a avença feita pela Ordem de Santiago e Afonso III e a 

declaração de D. Dinis pelas quais se determinava o destino das dízimas do sal e 

do pescado das redízimas das rendas que saíam pela foz do rio, de modo a que a 

Ordem de Santiago não sentisse agravo de seus oficiais, (inserto em traslado de 

1344, Dezembro, 1, Setúbal) 

I.A.N./T.T., GavetaV, m.2, n.°4 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 189-191 

Publ, Descobrimentos Portugueses, Vol. I, doc. 61, pp. 60-63 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. II. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 874 

1341, Março, 29, Alcácer 

O convento da Ordem de Santiago, nomeia D. Garcia Pires, Mestre da ordem, 

como seu procurador, na querela entre a Ordem e o concelho de Setúbal, a qual 

assumiu valor de sentença régia e restringiu a jurisdição e pretensos direitos dos 

Espartários. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Afonso IV, 1. 4, foi. 77v-79 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Pedro I, doe. 324, pp. 154-

163. 
Publ, MARQUES, José - A Ordem de Santiago e o Concelho de Setúbal, em 1341. 

In Actas do II Encontro sobre Ordens Militares - As Ordens Militares em Portugal e no 

Sul da Europa. Lisboa: Colibri, 1997, pp. 299-305. 

1341, Abril, 8, Coimbra 

João Fernandes Rebotim, frade da Ordem de Santiago e comendador de Castro 

Verde faz um emprazamento de uma casa em Alcoutim a João Salvador. 
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I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 207-207v-inserto 

num traslado de 1346.VU 7 

1341, Abril, 26, Santarém 
D. Afonso IV confirma a composição feita entre a Ordem de Santiago e o concelho 

de Setúbal a qual assumiu valor de sentença régia e restringiu a jurisdição e 

pretensos direitos dos Espartários. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Afonso IV, 1. 4, foi. 77v-79 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Pedro I, doe. 324, pp. 154-

163. 
Publ., MARQUES, José - A Ordem de Santiago e o Concelho de Setúbal, em 1341. 

In Actas do II Encontro sobre Ordens Militares - As Ordens Militares em Portugal e no 

Sul da Europa. Lisboa: Colibri, 1997, pp. 299-305. 

1341, Abril, 26, Santarém 
D. Afonso IV sentencia sobre agravos entre o Concelho da Vila de Setúbal e a 

Ordem de Santiago. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 261-261v - inserto 

num documento de Junho de 1510 

1341, Abril, 30, Avinhão 
O papa Bento XII pela bula, Gaudemus et exultamos, dirigida a D. Afonso IV, 

concede-lhe a cruzada e a décima sobre todos os bens eclesiásticos do reino 

exceptuando do pagamento os cardeais e os Hospitalários de S. João de Jerusalém 

e os freires de Cristo, Santiago e Avis. 

I.A.N./T.T., Bulas, m. 5, n.° 2 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Livro das Ilhas, foi. 122 v. 

Publ., Monumenta Henricina, Vol. 1,1960, n.° 86, pp. 194-199 
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Publ., Descobrimentos Portugueses, I, doe. 64, pp. 66-70; versão portuguesa doe. 65, 

pp. 70-74. 
Sum., SANTOS ABRANCHES, Fontes de Direito eclesiástico português, I. Suma 

do Bulário Português, Coimbra, 1895, vol. I, 34, n.° 224. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, pp. 349 - 352 

1341, Abril, 30, Avinhão 
O papa Bento XE pela bula, Gaudemus et exultamos, dirigida ao Arcebispo de Braga 

como executor da bula de Cruzada outorgada a D. Afonso IV. 

A.V., Reg. Vat., Vol. 129, fol. 23 

Publ., Monumenta Henricina, vol. I, n.° 85, pp. 186-194 

1341, Abril, 30 - Avinhão 
O papa Bento XII pela bula, Gaudemus et exultamos, dirigida a todas as autoridades 

eclesiásticas do reino de Portugal, isentas e não isentas, a comunicar-lhes que, a 

pedido do monarca, empenhado na luta contra os sarracenos, lhe concedera a 

cruzada e as indulgências dos que vão à Terra Santa. Ordenava ainda que 

contribuam com a dizima dos seus rendimentos e proventos durante dois anos por 

se tratar de um negócio de defesa de Deus e das suas igrejas, e dos lugares e bens 

eclesiásticos, dispensando apenas de tal contribuição os cardeais e as Ordens do 

Hospital, de Cristo de Santiago e de Avis. 

A.V., Reg. Vat, Vol. 129, fol. 15 

Publ., Monumenta Henricina, vol. I, n.° 86, p. 194-

1341, Maio, 16, Avinhão 

O papa Bento XII pela bula, Habes procul dúbio, dirigida a D. Afonso IV congratula-

se corn as vitórias alcançadas sobre os infiéis, exortando o monarca a continuar a 

triunfar sobre os perseguidores da lei de Cristo. 
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Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, p. 352 

1341, Maio, 16, Avinhão 
O papa Bento XII pela bula, Mente leta, dirigida a D. Afonso IV congratula-se com 

a vitória do Salado e encoraja o monarca a prosseguir a luta contra os sarracenos 

quando for oportuno. 

Publ., Monumenta Henricina, vol. I, p. 199 

1343, Março, 31, Montemaior 

D. Afonso IV define os termos de Setúbal e Palmela. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 373v - 374 -

inserto em documento de 17 de Julho de 1343. 

1343, Julho, 17, Alcácer do Sal 

D. Garcia Pires, Mestre da Ordem de Santiago, sentencia na questão da definição 

dos termos de Setúbal e Palmela. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 373v - 374 -

inserto em documento de 2 de Janeiro de 1517 

Réf., RAU, Virgínia - Estudos sobre a História do Sal, p. 68. 

1344, Outubro 
Traslado de uma composição entre o bispo de Évora e o respectivo cabido e a 

Ordem de Santiago, sobre as dízimas de Cabrela, Torrão, Aljustrel, Cacém e 

Mertóla. 
I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 265v - 266 -

inserto num traslado de 3 de Junho de 1477. 
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1344, Dezembro, 1, Setúbal 
Traslado da carta de Afonso IV de 1339, Setembro,.7, Leiria, pela qual o monarca 

confirma a avença feita pela Ordem de Santiago e Afonso m e a declaração de D. 

Dinis pelas quais se determinava o destino das dízimas do sal e do pescado das 

redízimas das rendas que saíam pela foz do rio, de modo a que a Ordem de 

Santiago não sentisse agravo de seus oficiais. 

I.A.N./T.T., Gaveta V, m.2, n.° 4 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. H Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1962, n.° 874 

1345, Janeiro, 10, Avinhão 
O papa Clemente VI pela bula, Ad ea ex quibus, dirigida a D. Afonso IV, concede-

lhe a dízima de todas as rendas eclesiásticas do reino, pelo tempo de 2 anos, 

excepto as dos cardeais e das ordens Militares. 

I.A.N./T.T., Bulas, m. 15, n.° 11 

Publ., Monumenta Henricina, Vol. 1,1960, n.° 92, pp.217-221 

Publ. Descobrimentos Portugueses, Vol. I, 1960, n.° 71, pp. 83-84 e n.° 72, pp. 84-85 

(versão portuguesa) 
Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, p. 353. 

1345, Janeiro, 10, Avinhão 
O papa Clemente VI pela bula, Ad ea ex quibus, dirigida aos bispos de Évora e 

Viseu, incumbe-os de arrecadarem a dízima de todas as rendas eclesiásticas do 

reino, pelo tempo de 2 anos, excepto as dos cardeais e das ordens Militares, 

concedidas a D. Afonso IV . 

I.A.N./T.T., Bulas, m. 2, n.° 8 

Publ., Monumenta Henricina, Vol. 1,1960, n.° 93, pp.221-225. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, pp. 353 - 354 
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1345, Janeiro, 10, Avinhao 
O papa Clemente VI pela bula, Ad ea ex quibus, dirigida aos perlados e demais 

clero secular de Portugal, a comunica que concedera a D. Afonso IV a dízima de 

todas as rendas eclesiásticas do reino, pelo tempo de 2 anos, excepto as dos 

cardeais e das ordens Militares. 

AV., Reg. Vat, Vol. 165, fol. 178v 

Publ., Manumenta Henricina, Vol. 1,1960, n.° 94, pp. 225-228. 

1346, Maio, 16 
O comendador de Alcácer afora vários casais em Moncorval. 

I.A.N./T.T., Gaveta XXI, m. 2, n.° 5. 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. XII. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1977, n.° 6131, p. 

175. 

1346, Junho, 21, Coimbra 

Angelo Pires, procurador de D. Garcia Pires, Mestre da Ordem de Santiago, toma 

posse de umas casas em Coimbra que haviam pertencido a João Fernandes 

Rebotim. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 163v-164 

1346, Junho, 21, Coimbra 

D. Garcia Pires, Mestre da Ordem de Santiago, toma posse de umas casas em 

Coimbra no adro da igreja de Santiago de Coimbra, que haviam pertencido a João 

Fernandes Rebotim. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 25 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 168-170v 

(inserto nos Estabelecimentos de Alcácer de 1423/03/24.) 
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1346, Julho, 4, Coimbra 
Traslado em pública forma de uma carta de aforamento de 1339.IV.8, feita por 

João Fernandes Rebotim, comendador de Castro Verde, a João Salvador, de um 

lugar em Alcoutim pelo foro anual de oito libras. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 207-207v 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 24 

1349, Setembro, 27-Sevilha 
Vasco Eanes, procurador de Lourenço Vasques, Mestre da Ordem de Santiago, faz 

saber ao bispo de Silves, refugiado em Sevilha, que lhe foi movido um agravo 

pelas muitas ofensas praticadas contra a Ordem. Foi pedido pela segunda vez que 

desse os seus argumentos à causa para ela poder prosseguir, o que foi negado. O 

bispo por carta de 1349.IX.27, fez saber que vai recorrer ao papa para não ser 

julgado em Portugal. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 198v-199 

1349, Setembro, 27, Sevilha 
Frei Álvaro, bispo de Silves, faz saber ao papa Clemente o recurso judicial que lhe 

foi movido pelo Mestre da Ordem de Santiago na Vila de Tavira, solicitando que a 

causa não seja julgada por juizes portugueses. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 199-199v-inserto 

em traslado de 1349.DC.27 

1351, Junho, 7, Avinhão 

Rodrigo Martins, cavaleiro e freire da Ordem de Santiago pede a dispensa de 

ilegitimidade para ascender às dignidades e ofícios da milícia. 

AV., Reg.Suppl., 23, foi. 16v 
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Publ., COSTA, A. Sousa, Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. 1, doc. 460, pp. 221-

222 

1351, Setembro, 3, Alcácer do Sal 
D. Gil Fernandes, mestre da Ordem de Santiago, pede ao juiz do rei que lhe dê o 

traslado da carta de D. Dinis, datada de 1297. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 160-160v 

1351, Setembro, 13 
Traslado de uma doação de D. Dinis de 1297.IV.23, à Ordem de Santiago do 

padroado da igreja de S. Ildefonso da vila de Almodovar, com seus bens e direitos. 

LA.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 28 

1352, Fevereiro, 25 
Clemente VI pela bula, Et si mater ecclesia, manda que não vigorem as letras 

apostólicas já expedidas, ou que de futuro se expedirem, provendo em benefícios 

ou igrejas pertencentes às Ordens de Cristo, Avis, Santiago e Malta, clérigos que 

não sejam freires destas Ordens. 

I.A.N./T.T., Bulas., m.9, n.° 8 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, p. 355 

1352, Outubro, 8, Lisboa 

Gonçalo Lopes, freire da Ordem de Santiago, procurador de D. Gil Fernandes 

mestre da referida ordem, pede ao vigário geral de Lisboa autorização para o 

translado em pública-forma de uma carta de escambo de Afonso IV e de D. Pedro 

Escacho (mestre provincial da Ordem de Santiago), de 1329.V.8, Alcácer, pela qual 

lhe outorgava a Vila de Odemira, Ribeira e Quinta de Nisa pela de Arruda. O rei 

reservou para si os montados e os barcos da Vila de Odemira. 
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I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 29 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 141-142 insere a 

carta de D. Afonso IV de 1329/V/8 

1352, Outubro, 12 
O Mestre de Santiago anula o escambo com o rei sobre o Castelo e a Vila de 

Odemira, a Quinta e a Ribeira de Nisa e a Vila de Arruda, dando como motivo o 

facto da Vila de Arruda valer muito mais e ter rendas maiores. 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 197-197v 

1352, Outubro, 22, Torres Vedras 
Traslado da carta de Escambo, feita por D. Afonso IV com a Ordem de Santiago, 

pela qual dava o Castelo e a Vila de Odemira e da Nisa com sua Ribeira e recebia a 

Vila de Arruda. 

I.A.N./T.T., Gaveta V, m. 4, n.° 2 

I.A.N./T.T., Leitura Nova, Mestrados, foi. 197 

Sum. As Gavetas da Torre do Tombo. Vol. XII. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

Ultramarinos da Junta de Investigações científicas do Ultramar, 1977, n.° 6130, p. 

175Vol. II, 1962, n.° 892 

1355, Fevereiro, 21, Avinhão 
Inocêncio VI, pela bula, Romana mater ecclesia, dirigida ao arcebispo de Braga e aos 

bispos de Évora e de Viseu, ordena a recolha de metade da dízima dos 

rendimentos eclesiásticos do país, durante 4 anos, excepto o dos cardeais da Cúria 

que tenham benefícios em Portugal, os freires do Hospital e as Ordens Militares 

Cristo, Santiago e Avis. 

I.A.N./T.T., Bulas, m. 3, n.°. 2 

Publ., Descobrimentos Portugueses, Vol. I, doc. 81, pp. 98-103 
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Publ., Monumento. Henricina, Vol. I, I960, n.° 102, pp. 239-243. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. IX, pp. 355 - 356 

1355, Julho, 2, Lisboa 
Vasco Lourenço, comendador do mosteiro de Santos e Martim Leite, procurador 

do dito mosteiro, toma posse de umas casas que foram de João Vasques 

(comendador do dito Mosteiro), e que agora são de Clara Vasques, dona do dito 

Mosteiro. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 31 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 164v 

1355, Julho, 2, Lisboa 

Vasco Lourenço e Martim Vicente tomam posse de uns sótãos na cidade de Lisboa, 

lugar de Santa Cruz. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, n.° 31 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 164v 

1356, Janeiro, 4, Évora 
Estevão Domingues, corregedor do Mestre da Ordem de Santiago de Portugal 

pede anulação do seu casamento com Maria Martins por motivo de parentesco 

próximo. 
I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 66v-67 

1356, Julho, 12, Lisboa 
D. Gil Fernandes nomeia Afonso Eanes, freire da Ordem de Santiago e prior de 

Loulé para o aforamento a Estevão Eanes e sua mulher Maria Domingues de uma 

terra em Tavira. 
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I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 79-79v-inserta 

num documento de 26 de Julho de 1356 

1356, Julho, 26, Tavira 
Afonso Eanes, freire da Ordem de Santiago e prior de Loulé, procurador de D. Gil 

Fernandes afora a Estevão Eanes e sua mulher Maria Domingues de uma terra em 

Tavira. 
I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 79-79v-inserta 

num documento de 28 de Março de 1362 

1358, Abril, 25, Samouco 
D. Pedro confirma as doações e privilégios concedidos anteriormente à Ordem de 

Santiago. 
I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 67 

1358, Abril, 28, Samouco 
D. Pedro outorga e confirma todas as doações e privilégios concedidos 

anteriormente à Ordem de Santiago 

LA.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 70v-inserta num 

documento de 8 de Abril de 1389 

1358, Junho, 5, Lisboa 
D. Pedro I outorga privilégios aos alcaides, arrais e petintais, moradores na Vila de 

Setúbal, pelo qual são escusados de ter cavalos. 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Pedro I, doe. 293, p. 100 

Publ., Descobrimentos Portugueses, Vol. I, doc. 91, pp. 109-110 

1358, Julho, 26, Atouguia 
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D. Pedro sentencia a propósito da queixa efectuada pelo concelho de Setúbal 

contra o Mestre de Santiago 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Pedro I, doc.1200, pp. 

583-584 

1358, Julho, 26, Atouguia 
D. Pedro sentencia contra a Comendadeira de Santos, a respeito da jurisdição 

sobre Aveiras. 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Pedro I, doe. 315, pp. 

117-119 

1359, Junho, 16, Estremoz 

D. Pedro dá carta de couto em Elvas a Rodrigo Afonso Pimentel, comendador-mor 

de Santiago. 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Pedro I, doe. 396, p. 156. 

1362, Março, 28, Tavira 

Pública forma de aforamento feito por Afonso Eanes, freire da Ordem de Santiago 

e prior de Loulé, procurador de D. Gil Fernandes, Mestre da Ordem de Santiago 

de Portugal a Estevão Eanes e sua mulher Maria Domingues de uma terra em 

Tavira, a 26 de Julho de 1356. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 32 

I.A.N./TX, Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 79-80 

1362, Maio, 4, Mértola 
Traslado em pública forma do foral dado por D. Paio Peres Correia, Mestre da 

Ordem de Santiago, e D. Gonçalo Peres, comendador de Mértola, à vila de Mértola 

em Dezembro de 1254. 
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I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 33 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 90-91 

1363, Abril, 30, Alcácer do Sal 
Álvaro Pais e Marinha Anes, sua mulher, doam a Martim Gonçalves, foros, 

direitos, tributos, casas, pardieiros, currais e outros bens, pelos bons serviços 

prestados. 
I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m. 1, doe. 34 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 117-117v 

1366, Janeiro, 17, Avinhão 
Geraldo Esteves, embaixador do rei de Portugal, solicita para Gil Fernandes, 

Mestre da Ordem de Santiago de Portugal, a indulgência plenária em artigo de 

morte e para Afonso Álvares, cavaleiro da Ordem, a dispensa de ilegitimidade 

para subir às dignidades e ofícios da mesma. 

A.V., Reg.SuppL, 45, foi. 59-59v 

Publ., Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. 1, doc. 229-236, pp. 501-503 

1366, Janeiro, 17, Avinhão 
Geraldo Esteves, embaixador do rei de Portugal, solicita para Gil Fernandes, 

Mestre da Ordem de Santiago de Portugal, a indulgência plenária em artigo de 

morte. 

A.V., Reg.SuppL, 45, foi. 59-59v 

Publ., Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. 1, doc. 229 - 236, pp. 501 - 503 
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1366, Janeiro, 17, Avinhão 
Geraldo Esteves, embaixador do rei de Portugal, solicita para Afonso Álvares, 

cavaleiro da Ordem de Santiago, a dispensa de ilegitimidade para subir às 

dignidades e ofícios da mesma. 

AV., Reg.SuppL, 45, foi. 59-59v 
Publ., Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. 1, doc. 229-236, pp. 501 - 503 

1366, Janeiro, 17, Avinhão 

O papa Urbano V pela bula, Provenit ex tue devotionis, dirigida a Gil Fernandes, 

Mestre da Ordem de Santiago de Portugal, concede-lhe que o confessor por ele 

escolhido possa dar-lhe remissão plena de todos os pecados em artigo de morte. 

I.A.N./T.T., Col. Especial, caixa 5, n.°. 26 

Sum. SANTARÉM, V., Quadro Elementar..., vol. DC, p. 371 

1366, Fevereiro, 23, Évora 

D. João, bispo de Évora, apresenta uma súplica em favor de Domingos Pires, 

cónego de Évora e reitor da Igreja paroquial de Santa Maria de Açougue de 

Montemor-o-Novo, pedindo que este possa residir na Cúria Romana até 

terminarem as questões entre a Igreja de Évora e os Mestres de Avis, Santiago e o 

Prior do Hospital. 

A.V., Reg.SuppL, 45, foi. 165-165v 

Publ., Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. 1, doc. 243, p. 506 

1366, Novembro, 3, Avinhão 

O papa Urbano V pela bula, Sua vobis, dirigida ao deão da Igreja de Coimbra, 

incumbe-o do exame do litígio entre o Mestre da Ordem de Santiago de Portugal e 

Gil Vaz, prior da Igreja da Arruda, sobre as décimas da Vila, ordenando-lhe que 

mandasse citar as partes e sentenciasse como fosse de direito, sem apelações. 
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I.A.N./T.T., Col. Especial, Bulas, caixa 5, n.° 25 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 145v 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, p. 371 

1367, Janeiro, 1, Montemor-o-Novo 
D. Pedro I legitima Nuno Fernandes, seu vassalo, e filho de Fernando Afonso, 

cavaleiro da Ordem de Santiago e comendador da Represa. 

Publ., Chancelarias Medievais Portuguesas. Chancelaria de D. Pedro I, doe. 1166, p. 556 

1367, Janeiro, 17, Estremoz 
Testamento de D. Pedro I. D. Pedro nomeia como testamenteiros, o infante D. 

Fernando, seu filho, o prior do Hospital, o mestre da ordem de Cristo e o mestre 

da ordem de Santiago, entre outros. 

Publ., Provas da História Genealógica ..., livro II, Num. 32, pp. 407-410 

1367, Janeiro, 20, s/l 
Gil Esteves confirma a posse do alvará que contem a confirmação de que a Ordem 

de Santiago já nada devia ao rei de Portugal. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 176-176v-inserto 

em traslado de 1367.m.8 

1367, Março, 8, Setúbal 
Pública forma do alvará que contem a confirmação de que a Ordem de Santiago já 

nada devia ao rei de Portugal. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 176-176v 
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1367, Setembro, 25, Torres Vedras 
D. Fernando concede ao Mestre da Ordem de Santiago a faculdade de poder 

determinar onde seria aplicado o dinheiro e trabalho resultantes de penas sobre 

súbditos da Ordem. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 67-67v 

1367, Novembro, 7, Lisboa 
D. Fernando dá privilégios à Ordem de Santiago no Castelo de Mertóla, devido às 

obras feitas nesta fortaleza. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m.l, n.° 26 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 91 

1368, Agosto, 10, Setúbal 
O concelho da Vila de Setúbal nega água à horta pertencente ao Mestre da Ordem 

de Santiago. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m.l, n.° 35 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 123v 

1368, Agosto, 11, Setúbal 

Gonçalo Esteves, almoxarife do mestre da Ordem de Santiago, pediu o traslado da 

escritura, de 10 de Agosto de 1368, em que o concelho da Vila de Setúbal nega 

água à horta pertencente ao Mestre da Ordem de Santiago. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m.l, n.° 35 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 123v 

1369, Janeiro, 28, Setúbal 
Lourenço Esteves, alcaide do mar em Setúbal, requer aos juízes ordinários, 

vereadores e almoxarife da mesma Vila, que sejam cumpridas as cartas do 
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monarca sobre o seu ofício e sobre o do meirinho do almirante, e poder a este 

conferido de prender os alcaides, arrais e petintais. Os vereadores e almoxarife 

impugnaram este requerimento, alegando ser contrário aos privilégios do 

Concelho e a jurisdição do Mestre da Ordem de Santiago. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m.2, n.° 23. 

I.A.N./T.T., Colecção Especial, Caixa 109, m.2, n.° 1. 

Publ., Descobrimentos Portugueses, Supl. Ao vol. I, n.° 36, pp. 46-47. 

1369, Janeiro, 28, Setúbal 

Os juizes de Setúbal confirmam a Lourenço Esteves, alcaide do mar, cartas de 

privilégio dadas por D. Dinis. 

I. AN./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 124v-125. 

Publ., Descobrimentos Portugueses, Supl. Vol. I, doc.361, p. 47. 

1370, Maio, 18, Golegã 
D. Fernando dá honras de fidalgo a Gonçalo Gil de Carvalho, filho de Gil 

Fernandes de Carvalho. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Fernando. L. 1, foi. 60-60v. 

1370, Maio, 18, Golegã 
D. Fernando dirige-se aos corregedores e juizes para que estes não constranjam os 

moradores das terras da Ordem de Santiago. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Fernando. L. 1, foi. 65v. 

1373 
D. Fernando confirma, a pedido de D. Estevão Gonçalves, Mestre da Ordem de 

Santiago, da Avença de 1262, entre o rei D. Afonso III e o Mestre D. Paio Pires 

(Peres) Correia, sobre a dízima do Pescado dos rios Tejo e Sado. 
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I.A.N./T.T., Tombo Velho da Vila de Sesimbra. 

Sum. NOGUEIRA, Bernardo Sá - Memórias sobre a Ordem de Santiago no Tombo 

Velho de Sesimbra: a jurisdição de Coina (1330-1363). In Actas do I Encontro sobre 

Ordens Militares As Ordens Militares em Portugal. Lisboa: Colibri, 1991, pp. 31. 

1373, Março, 11, Santarém 
D. Fernando concede a D. Estevão Gonçalves, Mestre da Ordem de Santiago o 

poder jurisdicional, cível e crime nas vilas de Setúbal, Alcácer, Palmela e Sesimbra. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 68-68v - inserta 

no documento de 31 de Abril de 1373. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Fernando, 1.1, fl. 123v-124 

1373, Abril, 30, Lisboa 
D. Fernando autoriza o traslado de um documento de 1373.ITI.il., em que concede 

ao Mestre da Ordem de Santiago de Portugal, jurisdição «mero e misto império» nas 

vilas de Setúbal, Alcácer, Palmela e Sesimbra e em que define as instâncias de 

apelação dentro do instituto. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m.l, n.° 27. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 68-69. 

1375, Julho, 19, Santarém 
D. Fernando confirma a D. Estevão Gonçalves, Mestre da Ordem de Santiago, uma 

composição feita entre D. Afonso Hl e o Mestre D. Paio Peres. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m.l, n.° 28. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 120v-121v. 
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1376 
Cédula de taxamento das igrejas mandada afixar pelo papa. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 183v-inserto em 

traslado de 12 de Setembro de 1376. 

1376, Abril, 2, Avinhão 
O papa Gregório XI pela bula, Accedit nobis, dirigida aos eclesiásticos de Portugal, 

ordena o pagamento da dízima dos rendimentos, durante 2 anos, exceptuando 

apenas os cardeais da Cúria romana e as Ordens Militares. Metade seria usada em 

auxílio da guerra contra os reis de Marrocos e Granada, a pedido de D. Fernando, 

e a outra metade entregue a Roma. 

I.A.N./T.T., Bulas, m. 35, n.° 14. 

Publ., Monumenta Henricina, Vol. I, n.° 105, pp. 248-250. 

Publ., Descobrimentos Portugueses, Vol. I, doc. 135, pp. 150-154. 

Sum. SANTARÉM, V., Quadro Elementar..., vol. DC, p. 379. 

1376, Abril, 2, Avinhão 
O papa Gregório XI pela bula, Accedit nobis, dirigida a D. Fernando, ordena o 

pagamento da dízima dos rendimentos, durante 2 anos, exceptuando apenas os 

cardeais da Cúria romana e as Ordens Militares. Metade seria usada em auxílio da 

guerra contra os reis de Marrocos e Granada, a pedido de D. Fernando, e a outra 

metade entregue a Roma. 

I.A.N./T.T., Bulas, m. 68, n.° 112. 

Sum. SANTARÉM, V., Quadro Elementar..., vol. IX, p. 377. 

1376, Agosto, 27, Lisboa 

O Mestre de Santiago, D. Estevão Gonçalves, queixa-se do bispo de Évora 

pelo facto de este cobrar uma taxa superior à afixada nas suas igrejas. 
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I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 183-183v-inserto 

em traslado de 13 de Setembro de 1376. 

1376, Setembro, 12, Montemaior 

D. Estevão Gonçalves, Mestre da Ordem de Santiago, entra em conflito com o 

bispo de Évora pelo facto de este cobrar uma taxa superior à afixada nas suas 

igrejas. 
I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m.2, n.° 23. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 183-184v. 

1376, Setembro, 17, Igreja Sta Maria do Bispo 
D. Martinho, Bispo de Évora, responde a D. Estevão Gonçalves, sobre das taxação 

das igrejas. 
I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 183v-184 - inserto 

em traslado de 13 de Setembro de 1376. 

1377, Outubro, 12, Anagria 
O papa Gregório XI pela bula, Accedit nobis, dirigida a D. Fernando. Concessão de 

metade da dízima dos rendimentos eclesiásticos durante dois anos para a guerra 

contra os reis de Benamarim e Granada. Isenta cardeais da Cúria romana e as 

Ordens Militares. 

I.A.N./T.T., Bulas., m. 35, n.° 28. 

Publ. Descobrimentos Portugueses, Vol. I, n.° 141, n.°160-165. 

Publ. Monumenta Henricina, vol. I, doc. 107, pp. 253-257. 
Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. DC, pp. 379-380. 
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1379, Julho, 1 
D. Fernando doa a Fernando Afonso de Albuquerque os bens que pertenceram a 

D. Lourenço da Cunha. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Fernando. L. 2, foi. 45. 

1380, Julho, 2, Estremoz 
D. Fernando doa a Afonso Domingues, cavaleiro (Santiago ??) carta de coutada da 

herdade de Cuncos e da Silveira com suas matas e ribeiras, termo de Montemor-o-

Novo, pela qual é proibido pastar gado e bestas, cortar lenha e madeira e colher 

lande e bolota, sob certas penas. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Fernando, 1. 2, foi. 64v. 

Publ., NEVES, C. M. L. Baeta - História Florestal Aquícola e Cinegética, Vol. I., pp. 

155-156. 

1381, Junho, 20, Almada 
D. Fernando autoriza D. Fernando Afonso de Albuquerque, Mestre da Ordem de 

Santiago, a nomear os procuradores das Vilas e lugares da dita Ordem, tal como 

acontecia com os seus antecessores. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m. 1, doe. 31. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 69v. 

1381, Outubro, 18, Lisboa 
D. Fernando doa a Mem Rodrigues de Vasconcelos, futuro Mestre da Ordem de 

Santiago, os bens móveis e de raiz que Diogo Barreto tinha em Portugal, uma vez 

que este se colocara ao lado do monarca castelhano. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m.l, n.° 30. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 164v-165. 
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1381, Outubro, 8, Lisboa 
D. Fernando confirma a D. Fernando Afonso de Albuquerque, Mestre da Ordem 

de Santiago, a correição e jurisdição cível e crime das terras da Ordem. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Reais, m.l, n.° 29. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 69-69v. 

Réf., FREIRE, Anselmo Braamcamp - Brasões da Sala de Sintra, II, p. 197. 

1383, Maio, 4, Salvaterra de Magos 

D. Fernando ordena ao Mestre de Santiago, entre outros, que prestem preitos e 

homenagem ao rei de Castela na conformidade do casamento deste com D. 

Beatriz. 

Publ., Provas da História Genealógica ..., livro II, Num. 39, p. 296. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. I, p. 257. 

1383, Junho, 20, Almada 
D. Fernando autoriza que a Ordem de Santiago volte a ter procuradores e juizes 

da Ordem nas suas terras. 

I.A.N./T.T., Chancelaria de D. Fernando. L. 3, foi. 70 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 72v-73 - inserto 

em documento de 22 de Março de 1401. 

Réf., FREIRE, Anselmo Braamcamp - Brasões da Sala de Sintra, II, p. 197. 

1383, Junho, 20, Almada 
D. Fernando autoriza a Ordem de Santiago a continuar a nomear procuradores 

para os lugares das suas terras. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Régios, m.l, n.°31. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 69v. 
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1385, Abril, 15, Coimbra 

D. João I dá plenos poderes ao mestre da Ordem de Santiago e a Lourenço João 

Fogaça, para negociarem e ajustarem o tratado de paz, amizade e confederação 

com Ricardo IH, rei de Inglaterra. 

I.A.N./T.T., Gaveta XVffl, m. 3, n.° 5 - incluído no tratado de 9 de Maio de 1386. 

Sum. SANTARÉM, Visconde de - Quadro Elementar.... Vol. XIV, p. 83. 

1385, Abril, 17, Alcácer 

João Afonso, almoxarife do Mestre da Ordem de Santiago dá quitação em Alcácer 

a Aires Pais. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 193-193v. 

1387 

D. Mem Rodrigues, Mestre da Ordem de Santiago, faz saber ao rei D. João I que os 

cavaleiros da Ordem não lhe querem obedecer. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 208v-209v. 

1387 

Vasco Esteves, comendador de Ourique e de João Esteves escudeiro, escrevem a 

Rui Freire, solicitando que este compareça perante o Mestre de Santiago para 

discutir as questões relativas à Ordem. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 208v-inserto em 

traslado de 1387. 

1387 

Rui Freire responde à carta de Vasco Esteves, comendador de Ourique e de João 

Esteves, sobre a questão da obediência ao Mestre de Santiago, recusando-se a 

comparecer diante dele. 
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I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 208v-209-inserto 

em traslado de 1387. 

1387, Fevereiro, 3, Porto 

D. João I ordena aos freires e cavaleiros da Ordem de Santiago que obedeçam ao 

Mestre e à bandeira da mesma Ordem. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 69v-70. 

Réf., FREIRE, Anselmo Braamcamp - Brasões da Sala de Sintra, II, p. 347. 

1387, Março, 3 

O Mestre de Santiago, Mem Rodrigues de Vasconcelos, dirige-se a Rui Freire, 

comendador de Palmela e do Torrão, para que este reconheça a sua autoridade e 

obedeça às suas ordens. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 208-inserto em 

traslado de 1387. 

1387, Abril, 15, Alcácer 

João Domingues vende a Maria Gonçalves uma casa na cerca do castelo da vila de 

Alcácer. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Documentos Particulares, m.l, n.° 39. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 110-110v. 

1387, Agosto, 19, Coimbra 

D. João I confirma as doações e privilégios concedidos à Ordem de Santiago até à 

morte de D. Fernando. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, fol. 70V-71. 
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1396, Junho, 22 
Traslado em pública forma das letras de Nicolau IH, de 1288, Outubro, 6, ao rei de 

Castela, para que este não constrangesse os cavaleiros e freires de Santiago ao 

pagamento das dízimas do papa que tinham sido atribuídos ao monarca já que a 

Ordem estava isenta. 

I.A.N./T.T., Ordem de Santiago, Códice 272, Livro dos Copos, foi. 12 v-13 v. 


	Folha de rosto
	ANEXO I - Publicação de Documentos
	ANEXO II - Sumários da documentação relativa à Ordem de Santiago no século XIV 

