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IRONIA E ALTERIDADE: ESTRATÉGIAS DE HERMENÊUTICA E IDENTIDADE NO JUDAÍSMO

José Augusto M. Ramos
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Ironia e alteridade: estratégias de 
hermenêutica e identidade no judaísmo 
helenista

Resumo
Pretende-se reflectir sobre o recurso à ironia por parte do judaísmo da era helenista, para 
retratar conteúdos ou acontecimentos que representam culturas diferentes, identificar os 
seus temas e o significado epistemológico que o seu uso representa.

Abstract
This paper aims to reflect on the use of irony in the literature of Hellenistic Judaism to 
describe matters or events that represent intercultural relations, identifying their themes, 
intentions, contents and epistemological significance.

O Professor Geraldo Coelho Dias teve um percurso exímio de convívio, ao 
longo da sua vida, aproximando-se de uma multiplicidade de fronteiras, sempre 
com o seu jeito beneditino de desbravar terrenos e de inculturar sementes. A sua 
tese de doutoramento incidiu, na antiguidade bíblica, sobre uma clara fronteira 
de alteridade, em que se acotovelaram dois projectos sócio-políticos com muitos 
pontos comuns, tanto de convergência como de divergência e concorrência. É o 
sentido de fronteira no seu pleno.

As épocas em que se intensifica, na Bíblia, a experiência cultural da alteri-
dade fronteiriça, mormente quando essa experiência apresenta traços de alguma 
ameaça ou de agressividade para a identidade ou para a estratégia cultural  dos 
hebreus, são também épocas onde se nota um acréscimo correlativo de mani-
festações variadas de ironia. Esta ironia representa, por isso, não um mero jogo 
gratuito de subtileza e de humor, mas constitui uma estratégia de hermenêutica 
e definição de identidades, da própria ou das alheias, em graus de intensidade 
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diferentes. Poderia mesmo alvitrar-se algum alcance epistemológico por dentro da 
complexidade de um tal acto de humor. No entanto, essas subtilezas, interessantes 
mas eventualmente ambiciosas, podem ficar diluídas no conjunto dos percursos 
que a seguir se propõem, sem terem que ser formuladas de maneira específica e 
acabada. Poderão pairar em permanência, que é uma boa forma de presença.

Três enquadramentos históricos se poderiam assinalar na Bíblia como sendo 
aqueles que oferecem maior quantidade de ocorrências de humor e ironia, para 
descrever o relacionamento com as outras culturas. A relação que aqui se encon-
tra em jogo tem a ver com encontros e às vezes confrontos imediatos de culturas 
vizinhas e concorrentes, tanto no sentido político como no sentido simplesmente 
cultural1. Estes momentos encontram-se fortemente marcados por manifestações 
de humor e de ironia, como um processo eficaz para a definição das fronteiras. 

O primeiro destes momentos históricos situa-se precisamente no tempo já 
referido de convívio com os filisteus, tempo a partir do qual começa a ser histo-
riografável a experiência histórica dos hebreus. Nesta altura, a atitude expressa é 
a de se rir do diferente. A rejeição é a implicação imediatamente evidente. Como 
a concorrência dos filisteus para com os hebreus se situava mais nos objectivos 
políticos do que no âmbito da vivência cultural, o humor e a caricaturização do 
diferente até oferece alguma facilidade. O texto bíblico assume como tópico de 
humor mais reconhecível o achincalhamento dos filisteus enquanto incircuncisos2. 
Sansão é a grande figura destes jogos de ironia que sobretudo o Livro dos Juízes 
nos apresenta, em contínua fosforescência3. O teor popular desta literatura está 
bem conforme com a apetência por aquele género de humor.

A peripécia literariamente mais pitoresca é a do rei Saul a exigir como com-
pensação matrimonial (mohar) ao jovem herói David, para lhe dar a filha Mical 
em casamento, cem prepúcios de filisteus, o qual David consegue facilmente e a 
dobrar, vencendo e matando duzentos filisteus4.

1 Assinalamos aqui apenas momentos de encontro e ironia que podem ter alguma plausibilidade 
como ocorrência histórica temporalizável. Deixamos de parte, por agora, os tópicos de ironia em contextos 
cuja temporalidade histórica é considerada mais difusa, tendo em conta o seu teor literário de tipo mais 
reconstrutivo. Haja em vista, por exemplo, a subtileza de ironia ligada a um tema como o da  torre de 
Babel, tema mítico cuja representatividade se pode estender por um evo literário de longa duração. E, 
por razões de economia de meios e de espaço, concentrar-nos-emos em reflexões de leitura, sem maior 
acumulação de erudição auxiliar.

2 «Filisteu incircunciso» era uma forma de quase personalizar o achincalho. 1 Sm 17, 26.36, ou no 
plural, Jz 14,3; ou simplesmente o plural de incircuncisos Jz 14, 3; 15, 18; 1 Sm 14, 6; 31, 4; 2 Sm 1, 20.

3 Ver Jz 13 -16.
4  1 Sm 18, 25-27; no texto de 2 Sm 3, 14, a tradução da Bíblia Sagrada, Difusora Bíblica, Lisboa/

Fátima, 3ª ed. 2001 (da qual me coube a revisão científica, devo confessar) e da qual se transcrevem, em 
princípio as citações bíblicas que ocorrerem, saíu com incorrecção  como «com a qual casei em virtude 
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Um segundo momento, de particular intensidade estratégica também, per-
tence a uma época de grande tensão política, religiosa e cultural entre os hebreus 
e as civilizações em concorrência, contra as quais dirigem as suas estratégias de 
humor. É pelo século IX a. C. Os hebreus eram sociológica e politicamente uma 
dupla monarquia com vontade de afirmação política e com a impressão cres-
cente de que os objectivos sociais e políticos passavam principalmente por uma 
mais profunda afirmação da sua identidade cultural. Esta identidade explicita-se 
particularmente por uma mais burilada formulação de um pensamento religioso 
específico de Israel e por uma mais cuidada depuração da sua prática institucional 
e quotidiana. 

Deste combate, Elias, um profeta e pai de profetas5, aparece no Primeiro Livro 
dos Reis como o verdadeiro campeão6. O combate está voltado para o outro em 
sentido cultural; e este outro, na época, aparece individualizado com o nome do 
deus Baal. Com ele é representada a alteridade de todo o bloco cultural não-he-
braico de Canaã. É o tempo em que Baal, que já fora provavelmente uma figura 
divina aceite por cananeus e hebreus, passou cada vez mais a representar uma 
realidade declarada como diferente e posta a ridículo. São passos num percurso 
que vai ser longo, em que a figura de Baal se mantém na literatura bíblica, com 
traços de caricatura, mesmo mantendo, em alternativa, uma dimensão de mito, 
que era o  lado bom e aproveitável de Baal e que o pensamento dos hebreus, em 
situação dialéctica incontornável,  nunca conseguiu dispensar inteiramente7.  

Aqui, o riso pode ocorrer com entusiasmo, porque é uma arma necessária e 
até fácil8: ele é, no entanto, assumido como uma estratégia séria e fundamental, 
de tal maneira que se veio a transformar numa categoria de pensamento e num 
verdadeiro estereótipo, em que o lado da caricatura, por ser mais imediato e po-
pular, teve sempre maior notoriedade do que aquele fundo de sintonia cultural 
que persistia com o apreço pelos conteúdos míticos carreados pelo baalismo e do 

de ter circuncidado cem filisteus». O hebraico diz «com a qual casei por cem prepúcios de filisteus». Não 
se trata de lhes ter imposto sequer o ritual hebraico da circuncisão, pois em 1 Sm 18,27 é dito que David 
conseguiu esses prepúcios, matando duzentos filisteus, duplicando a exigência de cem feita por Saul como 
demonstração de máxima eficácia.

5 Sobre Elias mentor e «pai», pode ver-se o relato da sucessão de Eliseu, 2 Rs 2, 12.
6  1 Rs , 17 -2 Rs 2.
7  Baal foi claramente a divindade a quem se fez pagar as consequências da rejeição ou do processo 

de diferenciação da cultura hebraica relativamente à matriz cultural primitiva de Canaã. Isso poderia ter-
se devido a conotações negativas do seu culto, por exemplo as da fertilidade. No entanto, Baal é também 
uma categoria fundamental da representação do universo em Canaã. E essa foi a função mítica desta 
divindade que os autores bíblicos nunca conseguiram dispensar.

8 Toda a cena de desafios dirigidos por Elias aos profetas de Baal, no sentido de conseguirem a 
intervenção daquele deus para activar o sacrifício que eles estavam a oferecer-lhe, em 1 Rs 18, oferece 
indícios abundantes de uma ironia de bases muito evidentes e racionais até, o que a torna imbatível.
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qual o discurso sobre Javé nunca se afastou radicalmente9. Se a ironia do tempo 
dos filisteus deu aos hebreus sobretudo consciência política, a ironia do tempo de 
Elias deu-lhes um acentuar da consciência religiosa, promovendo a caminhada 
discursiva para o monoteísmo.

O terceiro momento desta experiência da relação de alteridade, expressa e 
muito exercitada pela via da ironia, situa-se precisamente na época do judaísmo he-
lenista. É mais um momento de grande concentração literária, o que é certamente 
indício de grande concentração de experiências e de significativa ressonância para 
a definição e tomada de consciência em matéria de identidade ou alteridade.

O tema que aqui se pretende tratar consiste em ensaiar um percurso por 
alguma literatura judaica da época helenística, onde a relação com o outro revela 
estados de espírito e apresenta estratégias interpretativas em que a ironia é um 
recurso muito marcante e de grande efeito literário. 

É claro, para já, que o tema preferido da ironia de assunto sexual em tempo 
dos filisteus, em que o humor mais reconhecido, eficaz e popular consistia em 
tratar um estrangeiro por incircunciso, perdeu interesse. A questão da incircuncisão 
quase desaparece como descrição do outro e como tema de ironia10. Esse assunto 
é, agora, um tema a evitar, precisamente porque muitos judeus, no ambiente 
cultural helenista, se sentiam acomplexados por serem circuncisos; isso trazia-lhes 
sequelas práticas que os deixavam do lado contrário ao movimento da civilização. 
Não era, portanto, fácil continuar a ter esse tema como uma ironia preferida. Pelo 
contrário, a influência cultural helenista leva-os, na vida cultural que se realiza-
va em público11,  a desfazerem-se eles próprios dos sinais que  denotavam a sua 
diferença cultural enquanto circuncisos12. Acusar outrém de incircunciso era um 
motivo de humor que já não surtia o mesmo efeito que tivera outrora, no tempo 
de Sansão; a semântica cultural daquele símbolo tornava-se um sinal ambíguo 
entre as duas culturas em despique. Mesmo nos textos do Novo Testamento, a 
questão da circuncisão ou incircuncisão define dois campos e dois pontos de par-
tida culturais para o acesso ao cristianismo, mas já não tem a capacidade irónica 
de identificação grupal como tinha no discurso sobre os filisteus. E desde cedo o 

9 Por muito pouco que isso pareça à primeira vista, o sistema articulado e harmonioso de concepção 
do divino que assume o essencial da representação de Deus no Novo Testamento tem ainda muito a ver 
com a maneira de organizar as referências do divino no âmbito sobretudo daquele baalismo concreto 
conhecido na cidade de Ugarit e na sua literatura.

10 A literatura hebraica do final da monarquia já quase não usa as palavras associadas com a não-
circuncisão para designar os estrangeiros. Jeremias e Ezequiel usam com alguma frequência a ideia da 
incircuncisão, mas é com diversos sentidos metafóricos aplicados a Israel.

11 Referência às práticas de ginásio no  1 Mac  1, 14.
12 Operações para reposição do prepúcio, 1 Mac  1, 15. O grego é irónico mas é contra alguns judeus 

que «refizeram para si mesmos um prepúcio».
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cristianismo optou por retirar a circuncisão das características essenciais da sua 
nova identidade13.

Na era do helenismo, a ironia cultural praticada pelo judaísmo parece encon-
trar na crítica ao politeísmo, associado com a dimensão idolátrica do poder real 
mitificado, o seu tema mais apetecível e de evidente satisfação, servindo bem a 
tentadora afirmação de superioridade, sentimento que tem perenidade garantida 
. E a ironia está voltada para a afirmação, mesmo por vezes tosca, do essencial.  
A difusão do riso denota que a relação cultural não tem um contraste de oposi-
ção tão definido e as alteridades culturais são, por vezes, claramente passíveis de 
ironia, conduzindo à rejeição. Outros temas das culturas vizinhas não suscitam 
tanto a ironia, porque se apresentam como atractivos também para os hebreus. 
Ironiza-se o que se menospreza.

Não vamos tratar os casos de humor estrutural, posto como modelo literário. 
Por exemplo, todas as ironias detectáveis no esquema ficcional das personagens e 
do contexto histórico, no livro de Judite. Nomeadamente, o facto de Nabucodono-
sor ser dado como rei da Assíria e ter um general chamado Holofernes, o que 
equivaleria a um Napoleão ficcionado como rei da Inglaterra e tendo um general 
chamado De Gaulle. Como os leitores do tempo eram capazes de perceber estas 
distâncias,  o efeito procurado continha evidentemente a sua dose de ironia. 

Quanto à ironia posta ao serviço da identidade cultural, o livro de Judite 
é um caso interessante.  São múltiplas as perspectivas da ironia presentes neste 
livro, que parece ter sido mais atractivo em termos de leitura popular do que em 
termos de leitura pública e oficial14. E existe alguma apetência mútua entre a 
ironia e o popular.

O essencial da ironia em Judite dilui-se por todo o conjunto e mostra-nos como 
esta atitude de espírito representa uma pedra de toque importante na definição 
epistemológica do discurso e acaba por receber um cariz teológico. Na intenciona-
lidade que se adivinha de reconfortar os ânimos abatidos dos judeus palestinenses 
da era helenística, esta ressonância teológica é coerente com o contexto15. Este texto 

13 Do texto de Act 15, 5. 10. 19 pode inferir-se que impor a circuncisão aos pagãos que aderem ao 
cristianismo seria fazer-lhes carregar um fardo que os próprios hebreus hesitavam em carregar e seria 
mesmo importunar indevidamente os candidatos ao cristianismo.

14 Apesar de o original parecer ter sido em hebraico e de conter grande ressonância nacionalista, 
Judite não foi aceite no Cânone judaico e, mesmo no  cristianismo, a sua aceitação não foi das mais fáceis.

15 Assume-se que, apesar de se apresentar como uma narrativa relativa ao tempo de Nabucodonosor, 
que, de modo paradoxal, se identificaria como um inimigo assírio, o que nos reportaria ao séc. VI, se 
não mesmo ao VII, o texto de Judite é um escrito judaico para uso palestinense. Por essa razão terá 
provavelmente sido escrito em hebraico e este seria o original que está na base dos textos gregos recolhidos 
nos LXX; o grande atractivo que deve ter tido em contexto judaico semita, na Palestina ou fora dela, 
parece ter justificado o aparecimento de uma versão aramaica e seria essa que poderia estar na base da 
tradução latina que chegou à Vulgata, a qual converge com o grego, mas com numerosas idiossincrasias.
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de Judite é bom para se analisar a relação com o outro, justamente porque toda 
a obra assenta sobre esta dicotomia, com uma concepção da alteridade cultural 
e da identidade por parte dos judeus que não é convergente com o outro. 

Toda a cena é uma contraposição não só de identidades, mas de intenciona-
lidades e de possibilidades. Neste enquadramento, o outro é um gigante prepo-
tente e os judeus são como que um anão impotente. Este jogo de ironia de fundo 
aproxima-nos do quadro igualmente irónico em que se opunham Golias e David, 
que os comentadores sentem frequentemente ressoar na leitura intertextual do 
livro de Judite. O pequeno David é aqui uma simples mulher, cujo mérito de ter 
sido capaz de planificar e realizar sozinha tão inesperada vitória é celebrado no 
hino de encerramento16. A passagem de Jdt 16, 5-10, nomeadamente, constitui 
uma jóia da ironia, que aqui aparece já colocada como salmo de celebração e não 
apenas como a narrativa da confrontação. Na fórmula literária de celebração, 
conclusiva, nuclear e litúrgica, a intencionalidade torna-se muito maior e a ironia 
mostra-se como o verdadeiro eixo hermenêutico do livro17. 

Esta ironia que inverte a realidade das posições de força é a ideia essencial 
do livro e, por isso, é focada nos dois principais textos-síntese de todo o livro, ou 
seja, o já referido hino, em cenário de encerramento, e a oração de Judite18, que 
concentra temas doutrinais e teóricos em maior dose.  O facto de ter sido uma 
mulher a derrotar aquele que parecia imbatível é bem sublinhado: foi ela, não 
foram os filhos dos Titãs19. E foi ela com a beleza do seu rosto. Tendo em conta 
que o objectivo final de Judite não era de verdadeira sedução, a sua encenação 
nesse sentido era uma “mentira”20, era uma ironia, uma sátira à propria facilidade 
e leviandade com que Holofernes compromete os seus projectos e deveres militares, 
para se entregar passivamente aos truques da sedução fictícia de Judite.  

16  Jdt 16, 1-17.
17 Ver Mercedes Navarro Puerto, «Narrativas Bíblicas», em A. González Lamadrid, etc. (ed.), 

Historia, narrativa, apocalíptica, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra), 2000, p. 435.
18  Jdt 9. Como texto de pré-interpretação, esta oração de Judite é uma extraordinária concentração 

temática, mais rica do que o próprio texto do hino triunfal de encerramento, onde a vitória já dilui 
a concentração das ideias. Neste sentido, merecem  ser citados os versículos de Jdt 9, 8-11: « ...Eles 
planearam espezinhar os teus lugares santos, profanar a tenda onde repousa o teu nome glorioso e destruir 
a haste do teu altar com a espada. Observa o seu orgulho, envia a tua cólera sobre as suas cabeças e dá-me 
a mim, uma viúva, a força para fazer o que planeei. Pela mentira dos meus lábios, abate ao mesmo tempo 
o escravo e o príncipe, e o príncipe com o seu servo; esmaga a sua arrogância pela mão de uma mulher
(itálico nosso). Pois a tua força não depende do número, nem o teu poder depende de homens valorosos. 
Tu és o Deus dos humildes, auxiliador dos oprimidos, sustentador dos fracos, protector dos abandonados, 
salvador dos desesperados».

19 Jdt 16, 6: «O seu homem valente não morreu às mãos dos jovens, nem foram os filhos dos Titãs 
que o derrotaram, nem foram os gigantes que o venceram, mas sim Judite, filha de Merari, que o derrotou 
com a beleza do seu rosto».

20 Jdt 9, 10.13.
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É significativo o facto de o próprio texto deslizar entre a declaração prévia 
explícita dirigida a Deus, em oração, onde se diz que Judite tem intenção de pre-
parar uma armadilha, um embuste21, e a declaração irónica que faz, na presença 
de Holofernes, de que as suas palavras não têm para com ele nada de falso22. Este 
aspecto do tão fácil descontrole do poderoso é repetidamente sublinhado, porque 
por ali passa o requinte da ironia. Esta irónica inversão do verdadeiro pelo falso 
transparece ainda no seguinte facto: quando Aquior diz ao exército inimigo sem 
qualquer artimanha a verdade sobre os judeus, os assírios não acreditam nele23 
e, quando Judite lhes fala com refinado ardil, então acreditam com toda a can-
dura. 

Este recurso a artimanhas oferece-nos bons exemplos de intertextualidade 
bíblica com análogo quilate, como sejam a astúcia de Tamar para captivar legi-
timamente o sogro24, de modo a que este seja obrigado a cumprir para com ela 
a lei do levirato. Numa situação menos drástica, mas que contém igualmente o 
ingrediente da sedução e de uma subsequente inversão das situações, vemos Ester, 
uma figura pejada de analogias com Judite, que pede a Deus palavras de eficaz 
suavidade25. No entanto, em Ester, a sedução não precisa de ser fingida; nas suas 
palavras não joga a armadilha, mas a persuasão.

Para além desta perspectiva essencial e abarcante, o livro de Judite encon-
tra-se repassado de processos assentes na ironia, que se vão diluindo até aos mais 
ínfimos pormenores e que atingem não somente os estrangeiros mas provavelmente 
também os próprios nacionais e até mesmo os problemas em si, os quais focados 
com uma dose de humor se tornam mais fáceis de controlar. Pode, por exemplo, 
existir alguma ironia interna à sociedade hebraica, quando se contrapõe o êxito 
solitário de uma mulher ao tradicional patriarcalismo dos hebreus. 

As personagens são construídas com toda a leveza que lhes dá esta ironia. É 
Nabucodonosor, grande conquistador do mundo arvorado como único rei e deus 
para o universo, que não consegue conquistar Israel ou o carácter remendão de 
um Nabucodonosor, caricatamente posto como rei dos assírios, seus inimigos, e 
tendo como general um Holofernes que os leitores conhecem provavelmente como 
correpondendo a um militar muito mais tardio e já da época persa, terminada 
pouco antes do tempo real do livro.

21  apate, em Jdt 9, 10 e 13.
22  pseudos  Jdt 11, 5. É notavelmente irónica a declaração de Judite a Holofernes de que «vem para 

lhe contar toda a verdade» (Jdt 10, 13).
23  Jdt 5, 22.
24  Gn 38. Ver ainda 1 Sm 25, 18.
25 Est gr C, 24: «Coloca nos meus lábios, quando estiver na presença do leão (o rei), palavras 

apropriadas e muda o seu coração em ódio contra aquele que nos é hostil, a fim de que pereça com todos 
os seus partidários».
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A própria Judite, a heroína, contribui para a lista dos contrastes que são em 
si mesmos irónicos. É viúva e sem filhos, mas é ela que dá força física ao povo, 
derrotando o inimigo; e dá-lhes a força espiritual, restituindo-lhes fé e esperança 
em Deus; bela e desejável, ela vive assumidamente o seu celibato de viúva; frágil e 
feminina, mata de forma brutal e decidida o inimigo do seu povo.Todo o relacio-
namento com Holofernes carrega e sublinha as dimensões eróticas de forma tão 
subtilmente insistente que, evidentemente, só pode ter como objectivo principal 
a ironia das situações26.

À semelhança de Nabucodonosor, também a figura de Holofernes está com-
posta com toda a ironia: grande conquistador do Ocidente, mostra-se impotente 
para conquistar Betúlia, aceitando o conselho de se reduzir à posição caricata de 
quem se instala palacianamente em cerco, à espera que os assediados se esgotem. 
Por outro lado, quer dominar Judite que se lhe apresenta como uma ocasião que 
seria até vergonhoso perder27. E, apesar de ouvir de Judite os mais lisonjeiros  
louvores28, acaba por ser dominado por ela, a qual para isso utiliza a espada do 
próprio genera!.

O autor do livro deleita-se em declarações que provocam perplexidade. Aquior, 
que foi guerreiro, desmaia ao ver a cabeça cortada de Holofernes; e, sendo um pa-
gão amonita, revela saber muito mais do judaísmo do que os mestres de Betúlia. 

Uzias, cujo nome diz pomposamente “a minha força é Javé” e que é homem 
e chefe da cidade, esconde-se na cidade, enquanto Judite, que é mulher, avança 
decididamente para o campo do confronto.

Munidos desta visão alimentada de ironia, os judeus conquistam uma autono-
mia superior face aos inimigos, que se declaram donos do mundo. Desconsideram 
o inimigo, orque «não tinham medo dele e o viam como um simples homem». 
A superioridade real demonstrada pela heroína é assumida pela comunidade 
daqueles que ela representava. E a reacção que manifestam aqueles que estavam 
ameaçados é livre e superior, pois «reenviaram os seus mensageiros com as mãos 
vazias e envergonhados»29. Em contraposição, os outros mostram-se ridiculamente 
ingénuos e crédulos30.

26 Veja-se a agilidade literária de Jdt 16, 9: «A sua sandália (de Judite) encantou os seus olhos (de 
Holofernes), a sua beleza cativou o seu espírito e a espada cortou-lhe o pescoço». É quase a vertigem de 
uma fórmula! Trata-se do hino final, na parte em que já não é Judite a falar de si mesma. O texto corre 
já narrativamente em 3ª pessoa.

27  Jdt 12, 12.
28 Diz Judite a Holofernes: «Nós ouvimos falar da tua sabedoria e habilidade e diz-se por todo o 

mundo que só tu és bom em todo o reino, poderoso pela sabedoria e admirável em estratégia militar». 
Tendo em conta o conjunto da narrativa, é quase para cada palavra uma gargalhada.

29  Jdt 1, 11. É como que a qualidade atingida pela acção heróica de Judite que aparece antecipada 
no início da narração.

30  Jdt 10, 14-16.
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É tão avassaldor o papel feminino desta heroína que a sua função irónica pa-
rece ressoar até para o interior da comunidade judaica. Ela própria admoesta sem 
medo as autoridades da comunidade31.  Poderá perceber-se aqui alguma vontade de 
vingança contra a situação da mulher? O facto é que a festa na qual está inserida 
a celebração festiva do cap. 15, 12ss constitui uma apoteose das mulheres.

Resultam algo irónicas ainda as declarações de Judite a propósito das suas 
qualidades e atractivo sexual32. A temática de âmbito sexual apresenta-se aqui 
com uma  semântica duplamente irónica, por um lado porque a própria se atreve 
a proclamar as suas qualidades em tal matéria e, depois, pela intencionalidade 
distorcida com que se destina a envolver o destinatário desses dinamismos.

Um aspecto a que a narrativa heróica atribui grande visibilidade é o da 
irónica contraposição de que aquele dia é o mais importante desde que nasceu, 
para cada uma das duas personagens. Esse dado é referido aparentemente de 
forma convergente, mas, na realidade, as razões são bem divergentes para o herói 
negativo e para a heroína positiva33.

Seria uma vergonha não a conseguir seduzir. «Se não a atrairmos, ela rir-se-á 
de nós»34. Ironia do destino! Rir-se deles é precisamente aquilo que o livro de Judite 
vai fazendo de uma ponta à outra! «Uma única mulher dos hebreus envergonhou 
a casa do rei Nabucodonosor»35.

Sublinha-se um resultado desmoronador desta ironia: é a dispersão dos as-
sírios, os quais não querem sequer ficar uns ao pé dos outros36. É como que uma 
aniquilação da identidade social do outro.

Há ironia de discurso e ironia de acção. Desta última, a maior concentração 
encontra-se entre os capítulos 10 e 13 do livro, enquanto decorre o essencial da 
acção interventiva de Judite

Foi, até agora, aproveitado sobretudo o livro de Judite, porque, como se pode 
ver, tem nesta perspectiva uma estrutura essencialmente assente sobre o processo 
de ironia. A situação é literariamente modelar. No entanto, outros casos de ironia 
marcante se detectam igualmente noutros livros da mesma época, porque a atitude 
cultural que esta ironia traduz é parte integrante da mentalidade generalizada. 

31   Jdt 8, 11-28.
32  Jdt 10. «Foi o meu rosto que o seduziu, para sua perdição...»,  Jdt 13, 16.
33  Jdt 12, 18 e 20, em contraste: «Judite respondeu-lhe: ‘Beberei, senhor, já que hoje a minha vida 

tem mais valor do que jamais teve desde o dia em que nasci’» ... «Holofernes ficou muito feliz com ela e 
bebeu muito vinho, muito mais do que alguma vez bebera em qualquer outro dia, desde que nascera».

34   Jdt 12, 12.
35  Jdt 14,18
36  Jdt 15, 2.
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Provavelmente da mesma época e contexto do de Judite  é o livro de Daniel37. 
A totalidade da obra partilha o horizonte de relacionamento político-social que 
verificamos no de Judite, mas não trata a situação com atitude de nela praticar 
qualquer intervenção, não organiza actos para a defesa, nem sequer pela via 
acessível .da ficção. Pretende intervir junto da mentalidade e da atitude do povo, 
interpreta os acontecimentos e tenta antecipar o desenvolvimento devido para 
as situações, consentâneo com os desejos mais essenciais. Numa palavra, Daniel 
é um texto que se rege pelas coordenadas fundamentais da apocalíptica, a qual 
sempre foi mais um discurso sobre ideias e imagens do que um discurso a respeito 
de armas. 

Neste sentido, a totalidade da obra está eivada do característico tipo de ironia 
apocalíptica com as revira-voltas de situação que nela ocorrem sempre, como 
antevisão ou como expectativa. Isto acontece mesmo fora das secções que tratam 
das visões relativas ao passado e ao futuro da História. 

O papel destas altas figuras do poder, que pretendem, tal como o Nabuco-
donosor de Judite, ser reconhecidos como deuses que devem  ser adorados38. Esta 
caracterização político-mítica dos reis não corresponde à realidade da época de 
Nabucodonosor nem de Dario. Espelha, sim, o tempo real helenista em que o 
autor anónimo escreve. Por isso, ele aponta as baterias da sua ironia contra essas 
formas de ideologia que considera aberrantes, tanto do ponto de vista  religioso 
como humanístico. E por isso insiste tanto em as  envolver em caricatura e ridículo. 
Em Daniel, aliás, essas figuras pretensamente divinas aparecem de forma patética 
numa atitude de provocação ou desafio, de ameaça e de castigo, para terminarem 
algo ingloriamente, confessando, de forma inesperada, a verdade da religião ou 
do Deus dos judeus39. O autor e os leitores ficam deleitados com o quadro. Para 
os intervenientes, ele é evidentemente irónico.

37 É interessante verificar que as narrativas e as visões de Daniel decorrem literariamente num 
cenário de confronto com grandes figuras já estereotipadas das memórias orientais antigas do judaísmo. 
São os imperadores Nabucodonosor (Dn 1-4), Baltazar (Dn 5 e 7, encabeçando a longa secção das visões) 
e Dario (Dn 6). Este último introduz uma história algo distante do tempo dos outros dois, sinal indicador 
do carácter literariamente compósito que o livro apresenta.

38 Ver Jdt 3, 8; Dn 3, com grande encenação da adoração a Nabucodonosor ( 3, 1-7), a recusa e 
condenação de Daniel e companheiros (3, 8-23) e ainda, nas versões gregas, a extensão do tema  por meio 
de hinos feitos para aquele contexto (Dn 3 gr. 24-90). Na verdade, segundo o discurso de Aquior, em Jdt 5, 
5-21; 6, 2) os verdadeiros protagonistas deste drama são Nabucodonosoor e o Deus de Israel; não é entre 
o Deus de Israel e os deuses dos outros, que já fora noutros tempos a fórmula para estas contraposições. 
Agora é entre o Deus de Israel e um ridículo substituto para os deuses dos outros.

39  Em Jdt 11, 23, até Holofernes promete assumir como seu deus o Deus de Judite ( a paixão obriga!); 
em Dn 4, 34; 5, 3; e 6, 26ss, Nabucodonosor, Baltazar e Dario respectivamente reconhecem o deus de 
Daniel e a sua verdade. O mesmo acontece no fim da história de Bel (Dn Vulg. 14, 22) e do deus-Dragão 
(Dn Vulg. 14,  43).
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O efeito mais perceptível desta ironia é o de operar uma profunda relativização 
de todas as realidades históricas, no intuito de atingir com esse processo de esva-
ziamento sobretudo aquelas que são inaceitáveis. É esse o objectivo compreensível. 
A relativização das figuras do poder era já um topos característico da literatura 
hebraica bíblica; e tal relativização não se limitava aos oráculos de ameaça pro-
feridos contra os poderes estrangeiros, mas voltava-se sistematicamente contra as 
figuras nacionais do poder40.

São várias as formas da ironia apocalíptica. O espírito apocalíptico não seria, 
em si mesmo, um bom âmbito para se  deleitar com o humor.  As suas motivações 
são sérias e o tempo com que joga é curto e intenso. Sobra-lhe, por isso, mais 
espaço para a caricatura do que para o humor de satisfação. Mas pode jogar com 
as formas abnormes da realidade e com imagens de monstros. E por aí também 
se encontram formas de ironia.

Os textos gregos para Daniel acrescentam dois quadros de uma ironia certeira 
e mordaz. Aparecem nos LXX mais ou menos como anexos ao livro de Daniel  e 
foram recolhidos na Vulgata, costituindo os capítulos 13 e 14 do mesmo livro.  

O primeiro caso é o da tentativa de sedução e posterior acusação da casta 
Susana. A ironia volta-se aqui contra comportamentos que ocorrem dentro da 
própria comunidade judaica na diáspora. É uma sátira de costumes pintada com 
imenso requinte e subtileza. Esta ironia tem um objectivo de moralização e con-
segue fazê-lo com mais eficácia do que qualquer discurso ou parenese. Perante a 
fina ironia e subtileza de todo o texto, não faz sentido destacar parcela nenhuma. 
Vale a pena lê-lo todo. É ironia em doses finíssimas.

O segundo caso, sobre os sacerdotes de Bel e sobre o deus-Dragão, é também 
particularmente rico em ironia e dirige-se contra uma classe que se sustenta com 
os benefícios de um tipo de culto, praticando-o sem lealdade para com a popu-
lação dos devotos. Esta ironia é contra a prática e contra os seus beneficiários 
directos. Por um estratagema e com a cumplicidade do rei, Daniel demonstra que 
a pretensão de justificar as oferendas ao templo com a necessidade de alimentar 
a divindade era embuste: quem consumia tudo, de noite, eram os sacerdotes e 
respectivas famílias, à socapa.  

No caso do ídolo-dragão, a astúcia de Daniel consistiu em fazer com que 
o dragão ingerisse um produto que rebentou com ele, o que para um pretenso 
deus é irónico.

Em qualquer dos casos, o desfecho foi um desmascaramento da situação e 
uma destruição dos objectos. Ironia máxima e eficaz!  O rei até aceita de algum 
modo o desafio de Daniel que põe em questão a seriedade do processo.  A ironia 

40 Para exemplo desta prática presta-se muito bem o texto de Ez 34, 1-10.
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estava, por conseguinte, voltada para o diferente em termos culturais e pretendia-se 
não somente vencê-lo em consideração, mas também acabar com ele.

Estes jogos de ironia voltada contra inimigos que se situavam em nível equi-
valente, tentando conquistar a cumplicidade do poder, é aquilo que ocorre nos 
despiques pela sobrevivência entre os judeus e seus inimigos, numa corte e num 
país estrangeiros, onde se encontra uma judia. É a rainha Ester, residente do harém 
real. A ironia que aqui perpassa é envolvida de dramatismo, pois põe em causa a 
própria sobrevivência e se resolve com o aniquilamento dos inimigos dos judeus, 
o que é ironia para os que estão do lado do autor e é drama para ambas as partes. 
Ester contém, por conseguinte, grandes doses da ironia daquele que é o último 
a rir e isso implica concorrência e vingança. A sensação de rir por último é um 
acirrar das fronteiras, até à vingança41, que deixa a relação com o outro crispada 
no âmago da memória. Ester é, por isso, um livro muito mais desconfortável do que 
Judite. E, enquanto aquele entrou serenamente no cânone hebraico, este último 
foi rejeitado pela prática de leitura que canonificou a restante lista como Bíblia.

Durante toda a época de convívio com o helenismo, sentem-se no ar doses 
significativas de ironia, que servem de antídoto aos conflitos, ao sentimento de 
escândalo provocado pelo choque da diferença e contribuem também com a 
lucidez  que é necessária para apoiar a sua própria fé, sujeita a tais experiências 
de contraste. Há, por conseguinte, lampejos de ironia que se vão infiltrar no meio 
das situações mais dramáticas e epistemologicamente mais íntimas. 

Um exemplo desta sofrida ironia pode encontrar-se na longa parenese heróica 
e maternal dirigida pela mãe daqueles irmãos judeus mártires  a cada um dos 
seus sete filhos, em presença da autoridade perseguidora e no próprio acto final 
da execução42. O requinte com que se pormenorizam os tormentos infligidos aos 
mártires, sem nenhum resultado, só pode ser como que uma ironia negra que retira 
sentido à própria tortura e renega as razões em que se fundamenta. E tudo isto, na 
frente do rei perseguidor, em irónico desafio. Para ele, cada uma daquelas mortes 
é um achincalho, pois reforça mais o ânimo do seguinte, exactamente ao contrário 
do pretendido43. O rei acusa o toque irónico evidente em todo o quadro e por isso 
se diz: «Mas Antíoco, julgando que ela se ria dele e o insultava, começou a exortar 
o mais jovem, o que restava, e não só com palavras mas até com juramento, lhe 
prometia, se abandonasse as tradições dos seus antepassados, torná-lo rico e feliz, 
tratá-lo como amigo e confiar-lhe honrosos cargos44».  A sublinhada presença e 

41 Est 6, 1-11 e praticamente todo o livro.
42 2 Mac 7, 1-41.
43 2 Mac 7, 4.
44 2 Mac 7, 24. Logo a seguir, em 2 Mac 7, 27 confirma-se que a mãe dava ânimo ao filho, «zom-

bando do cruel tirano».
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45 Sb 13, 17.
46 Sb 14, 15.
47 Sb 14, 17ss.
48 Sb 15, 16-17: «...Ora, nenhum homem pode fazer um deus semelhante a si... É que ele é bem 

melhor que os objectos que adora, pois ele foi dotado de vida e aqueles nunca a tiveram».
49 Sl 115, 4-8.

proximidade do opressor no acto de tortura é já uma situação que soa a anormal. 
Mas todo o acontecimento se desenvolve numa evidente incomunicabilidade. O 
texto refere que o principal das declarações da mãe e dos filhos, mesmo que o 
conteúdo se dirija ao rei, era feito na língua materna, o hebraico, que o rei selêu-
cida, falante de grego, certamente não era capaz de compreender.

Um outro caso notório de finas ironias, diluídas na descrição de culturas, 
mentalidades e práticas de outros, podemos encontrá-lo no livro da Sabedoria, ao 
longo dos capítulos 13 a 15.  Ali se descrevem os processos psicológicos, sociais, 
políticos e históricos que levam ao aparecimento de ídolos e conduzem, de forma 
generalizada, ao politeísmo. Derivados destes condicionalismos surgem em série 
deuses completamente irrisórios, porque de toda a evidência não têm o sentido 
nem as capacidades que era suposto terem45. A espaços, as razões podem ser 
profundamente humanas e compreensíveis, como o facto de um pai ter perdido 
um filho e o luto ter evoluído até chegar à produção de um ídolo46. Mesmo assim 
é humanamente indigno. O ridículo da adoração das estátuas dos soberanos 
resulta mais claro47.

Esta situação de transparente falta de razoabilidade é uma ironia abso-
lutamente eficaz, porque é de conclusão fulminante. De facto, assenta numa 
racionalidade de evidência imediata. As razões a que se recorre são as da radical 
e incontornável dignidade humana48: nenhum artefacto pode ter mais valor ou 
significado do que o homem-artista que o produziu. Confiar-se aos ídolos é, 
portanto, ignóbil e ridículo. Em nome de um racionalismo humanista, é pronun-
ciada a sentença contra todos os politeísmos. E estes eram o verdadeiro contexto 
cultural imediato em que os judeus viviam mergulhados no mundo helenístico, 
fora da Palestina e particularmente na grande cidade de Alexandria, onde o livro 
da Sabedoria sintetizou o seu conteúdo e passou a escrito.

Este irónico esvaziamento da realidade dos ídolos é um tema com tradição 
entre os hebreus. A irónica força deste argumento impôs a sua evidência ao longo 
de gerações até se transformar num topos literário49.

Sintetizando, conclui-se que esta forma profunda e ambiciosa de ironia  nos 
dá o humor com algum estatuto  de categoria epistemológica. Neste sentido, o 
riso é um ingrediente essencial na teologia bíblica e no pensamento hebraico. A 
perspectiva teológica presente nesta ironia é a convicção de que é possível sentir 
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50 O sentido realista do homem pré-clássico levava-o, de forma generalizada, a rejeitar tanto o 
absurdo como o nada, enquanto conceitos operacionais.

51 O mito do combate é uma categoria fundamental na visão pré-clássica da vida e do universo. 
E isso repercute-se continuamente na sua mitografia, como uma atitude em que o sentido é obra de 
combate, é fruto de construção.

que todas as situações más se podem inverter. Isto é afirmado não como uma 
evidência natural por via da contabilidade dos meios de resistência, mas como 
uma certeza, uma expectativa em si mesma, a gratuidade de uma convicção. O 
facto de atribuir a fundamentação e os ritmos do sentido a uma entidade que se 
tem por omnipotente e de quem se espera que seja interveniente assegura, por um 
lado, a lógica do universo contraposta ao absurdo50 e, por outro lado, assume a 
incapacidade humana de definir uma explicação apodíctica. Perante o panorama 
das perplexidades, a consciência de que tudo é reversível constitui um discurso 
de acção, de confiança, de opção pelo sentido das coisas e da História e contra o 
absurdo. Transbordando para além do âmbito hebraico, isto vai ao encontro do 
optimismo do mundo pré-clássico: as perplexidades e contrariedades são o espaço 
de afirmação de objectivos, de busca de sentido e de dinâmica de combate51.

Além disso, e apesar de representar uma confrontação com os inimigos, o 
intuito da ironia é mais afirmativo do que vingativo: ela acolhe com satisfação a 
eficácia conseguida, mas não é particularmente acintosa; e a única coisa com que 
se confronta é com os dados do inimigo que podem representar ameaça directa 
para os valores ou a sobrevivência próprios. Não rechaça propriamente as reali-
dades culturais das quais não decorre qualquer agressividade.     

A análise resultante da ironia, com a dose de libertação que é capaz de inocular, 
a ironia transforma-se num instrumento arrojado e eficaz de argumentação. 

No entanto, a ironia pode também desvirtuar o processo de análise, se por 
falta de ascese perder o sentido da objectividade; em matéria de análise inter-hu-
mana, o sentido da objectividade anda muito próximo da capacidade de empatia 
com o outro. A via da ironia, eficaz para a lucidez e para melhor evidenciação de 
dimensões radicais e básicas, não é tão adequada para a descoberta da compreen-
são e da comunhão; a lucidez aproxima-se facilmente do acinte e da caricatura, 
perdendo representatividade e falhando a objectividade. Por isso, a imagem e 
os conteúdos humanísticos e espirituais presentes na cultura e na prática dos 
paganismos vizinhos podem não estar verdadeiramente representados em certas 
abordagens bíblicas de ironia. É de agradecer a lucidez e a pertinência, mas deve-se 
transcender a deficiente compreensão. Apesar da sua beleza e valor humanista, os 
textos de Sabedoria 13 a 15 podem falhar a leitura em profundidade dos conteúdos 
e sentidos das culturas politeístas com as quais os judeus conviviam. É o destino 
da ironia, arguta mas parcial.
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Livros antigos de temática religiosa da 
Biblioteca Municipal da Maia

Resumo
O autor dá a conhecer a colecção de livros antigos adquiridos por Bento Carqueja (1860-
-1935), jornalista, bibliófilo, co-fundador do Comércio do Porto, e que pertence à Bib-
lioteca Municipal da Maia. Destacam-se, neste trabalho, as obras de temática religiosa 
editadas nos séculos XVII e XVIII.

Abstract
The author provides information on a collection of old books, acquired by Bento Car-
queja (1860-1935), journalist, bibliophile and co-founder of the newspaper Comércio do 
Porto, a collection currently held in the Municipal Library of Maia. The study focuses 
on the religious books published in the 17th and 18th centuries. 

“Já ninguém duvida que actualmente se acha 
formada huma numerosa sociedade de Deistas, que 
assistindo em diversos Reinos se confederarão para 
combater o Christianismo. Todos os seus escriptos 
modernos, ou ao menos a maior parte, provão este 
facto sem réplica. […] Sempre me admirou huma tal 
conspiração: qual he a mira destas gentes dizia eu? O 
Evangelho he huma contradição da sua vida; pois em 
o renunciando tem feito o seu negocio!”.

Questão politica. Lisboa, 1787

A Biblioteca
A Biblioteca Municipal da Maia encontra-se instalada na ala norte do 

edifício do Fórum da Maia, espaço cultural autárquico dotado de uma área 
coberta superior a 13.000 metros quadrados e composto por três zonas com 
vocações distintas mas complementares - zona dos Auditórios, zona das Galerias 
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de Exposição e zona da Biblioteca. Esta, depois de várias vicissitudes de instalação, 
abriu ao público em meados de 1994, tendo sido oficialmente inaugurada pelo 
então Secretário de Estado da Cultura, Dr. Pedro Santana Lopes, em 13 de 
Dezembro daquele ano.

A B. M. M. possui um fundo bibliográfico invulgarmente importante para 
uma biblioteca deste tipo. O seu riquíssimo acervo compõe-se, em primeiro 
lugar, dos espécimes que transitaram da antiga Biblioteca da Maia, de carácter 
generalista, muito antiquados, mas correspondendo ao perfil do que seria uma 
Biblioteca Municipal nos anos 40 do século passado.

Surgiram entretanto várias doações de valor bibliográfico e documental 
desigual, com relevo para o legado do Dr. Augusto Martins, mas constituindo, no 
caso deste, um núcleo importante de ciências económicas e jurídicas da primeira 
metade do século XX.

Finalmente, e sobretudo, o núcleo fundamental formado graças à 
incorporação das obras que compunham a Biblioteca Fixa 109 da Fundação 
Calouste Gulbenkian e à aquisição das Bibliotecas dos Jornais «O Primeiro 
de Janeiro» e «O Comércio do Porto», que em boa hora o Dr. José Vieira de 
Carvalho levou a cabo, salvando-as quer da desagregação quer da especulação.

No que toca ao valor bibliográfico do espólio da Biblioteca Municipal, há 
que referir um conjunto de “nichos” importantes, com destaque para: 

• um apreciável conjunto de publicações setecentistas e oitocentistas, 
abarcando todas as áreas temáticas, mas sobretudo os clássicos, a Filosofia, a 
História e a Teologia; são provenientes, na sua maioria, da colecção de Bento 
Carqueja;

• um núcleo importante de obras de referência de meados do séc. XIX 
como é por exemplo o caso da Grande Enciclopédia Ilustrada e do Portugal 
Antigo e Moderno; 

• um notável acervo respeitante ao antigo ultramar português, não só 
constituído por quase todas as publicações oficiais disponíveis, como também 
por muitas séries de monografias e de periódicos;

• diversas colecções de estatísticas oficiais e de legislação, desde os inícios do 
séc. XIX até ao Diário da República;

• várias séries completas de publicações das Câmaras Municipais de Lisboa 
e Porto, da Fundação Calouste Gulbenkian, quer as editadas em Lisboa quer em 
Paris, e de outras Instituições significativas;

• largas dezenas de monografias e periódicos constituindo o fundo local;
• algumas centenas de títulos de periódicos, incluindo muitos com mais 

de 75 anos, como é o caso, por exemplo, da colecção completa da Ilustração 
Portugueza;



21

LIVROS ANTIGOS DE TEMÁTICA RELIGIOSA DA BILBIOTECA MUNICIPAL DA MAIA

• e, embora não se tratando de livros, um fundo de inquestionável 
importância constituído por algumas centenas de manuscritos de muitos dos 
vultos da cultura nacional dos últimos cem anos.

É importante referir igualmente muitas centenas de valiosas primeiras 
edições e de outras obras que, pela sua raridade ou pelo seu valor intrínseco, 
fazem da Biblioteca Municipal da Maia uma das mais ricas bibliotecas municipais 
do País.

A Colecção de Bento Carqueja
Bento de Sousa Carqueja nasceu em Oliveira de Azeméis a 6 de Novembro 

de 1860. Formou-se em Agricultura na então Academia Politécnica do Porto. Foi 
lente nesta mesma academia, bem como docente da Escola Normal do Porto e 
da Faculdade Técnica da Universidade do Porto. Instalou o Jardim Botânico e os 
laboratórios de Fisiologia Vegetal e Química Agrícola da Universidade.

Em 1890 fez parte da Liga Patriótica do Norte, presidida por Antero de 
Quental.

Muito novo iniciou-se nas lides jornalísticas, tendo dirigido o mensário «O 
Lavrador». Em 1908, falecido Francisco de Sousa Carqueja, seu tio, assumiu a 
direcção de «O Comércio do Porto», que manteve  até à sua morte em 28 de 
Agosto de 1935. 

Foi organizador, promotor e patrocinador de muitas iniciativas de cultura, 
instrução e benemerência, com destaque para a homenagem do Porto ao 
Infante D. Henrique em 1894 e o auxílio às vítimas da peste bubónica de 1899. 
Promoveu a construção de bairros operários, organizou escolas agrícolas móveis 
e estabeleceu várias creches. Era sem dúvida um dos grandes vultos da cidade 
do Porto. 

Entre outras obras publicou: O Imposto e a riqueza pública em Portugal: 
dissertação. Porto: Tipografia do Comércio do Porto. 1898; O futuro de 
Portugal. Questões económico-sociais. Lisboa: José Bastos Livreiro Editor, 1900; 
O capitalismo e as suas origens em Portugal. Porto : Livraria Chardron, 1908; 
“O materialismo histórico”. Annaes Scientificos da Academia Polytechnica do 
Porto. IX (1): 45-53, 1914; O povo portuguez: aspectos sociaes e economicos. 
Porto: Livraria Chardron, 1916; O ensino técnico e profissional em Portugal. 
Porto: «O Comércio do Porto», 1918; O futuro de Portugal. Portugal após a 
guerra. Porto: Livraria Chardron, 1920; O Comércio do Porto ao completar 70 
anos: notas para a sua história. Porto: «O Comércio do Porto», 1924; Princípios da 
Economia Política. Porto: «O Comércio do Porto», 1926/30 (5 vols.); O imposto 
em Portugal. Porto: «O Comércio do Porto», 1930; Indicadores económicos 
portugueses. Porto: Tipografia Sequeira, 1930; O capitalismo: seu passado, seu 
presente, seu futuro. Lisboa: Academia das Ciências, 1933.
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Ainda jovem jornalista, Bento foi o grande impulsionador do desenvolvimento 
da Biblioteca de O Comércio do Porto, como instrumento de trabalho fundamental 
para o Jornal e para os profissionais que aí exerciam o seu múnus. Significava 
isto uma biblioteca com aquisições específicas, e não apenas com ofertas. E tanto 
assim é que num Catálogo dessa Biblioteca, datado de 1890, contavam-se já 2759 
obras autónomas, mais 1330 em 83 miscelâneas, perfazendo 4089 títulos. 

Bento Carqueja, personalidade multifacetada, a merecer profundo estudo, 
tinha, de entre as muitas actividades conhecidas, uma que ele cultivava com 
especial prazer: a bibliofilia.

Comprador exigente e informado, adquiria as boas edições que encontrava, 
nomeadamente da área das Literaturas, da Educação, da História, das Ciências, 
das Artes, da Teologia e Religião e da Economia, bem como da literatura de 
viagens.

A sua colecção, incorporada na Biblioteca d’«O Comércio do Porto» é 
constituída por muitas dezenas de títulos, alguns em vários tomos, e contém 
várias preciosidades.

Neste trabalho, dadas as naturais limitações de espaço e as características do 
homenageado, apresentamos apenas as obras de temática religiosa, completas, 
e editadas nos séculos XVII e XVIII. Deixamos as do século XIX para ulterior 
publicação.

As Obras – Séculos XVII e XVIII
1623
Catálogo e História dos Bispos do Porto. Por D. Rodrigo da Cunha, Bispo do 

Porto. Porto: por João Rodriguez Impressor de sua Senhoria, 16231. 
História Religiosa sobre a Diocese do Porto. Encadernação inteira em pele. 

[22]+192+452+[80] páginas (Fig. 1).
1626
Praxis habendi concursum ad vacantes parochiales ecclesias. Per Io. Antonium 

Massobrium I.V.D., Archipresbyterum Alexandrinum, & S. Officii Consultorem. 
Romae: Ex Typographia Iacobi Mascardi, M.DC.XXVI.

Manual de Teologia e de confissão para uso dos párocos. Encadernação 
inteira em pele. [18]+496+[58] páginas (Fig. 2).

1709
Meditações da Infância de Christo Senhor Nosso, da encarnação até os trinta 

annos de Sua idade. Pelo Vener. Padre Bartholomeu do Quental. Nova edição 

1 Inocêncio, T. VII, 167, n. 278 e Bibliotheca, III, 641-646.
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Fig. 1

Fig. 2
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correcta, e emendada pela primeira. Lisboa: na Regia Officina Typographica, 
M.DCC.XC2.

História da Vida de Cristo. Encadernação inteira em pele. [14]+320 pági-
nas. 

1711
Rituale Romanum Pauli V. Pont. Max. Jussu editum. Conimbricae: apud 

Joannem Antune, Anno Domini 1711.
Ritual romano. Encadernação inteira em pele. 312 páginas (Fig. 3).

2 Inocêncio, (T. I, 336, n. 65) refere a existência de duas edições do séc. XVIII (1666 e 1682) e uma 
outra em 1732, não referindo esta que descrevemos, o mesmo acontecendo com a Bibliotheca, I, 447.

Fig. 3
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1713
Vita di San Carlo Borromeo Prete Cardinale del titotlo di Santa Prassede, 

Arquievescovo di Milano. Scritta gia dal Dottore Gio. Pietro Giussano Sacerdote, 
nobile Milanese. Napoli: presso Domenico António Parrino, 1713.

Biograf ia de São Carlos Borromeu. Encadernação inteira em pele. 
[12]+622+[12] páginas. Na última página uma gravura representando o biogra-
fado. É uma nova edição desta obra. A primeira foi impressa em Brescia em 1613 
por Francesco Tebaldino como se pode ver no frontispício (Fig. 4).

3 Inocêncio (T. II, 415) refere esta 1ª edição, da qual diz “ninguém faz caso há muitos anos”, sem explicar 
porquê.

Fig. 4

1723
Promptuario da Theologia Moral… Composto pelo M.R.P.M. Fr. Fran-

cisco Larraga. Lisboa: Na officina de Francisco Xavier de Andrada, M.DCC.
XXIII3.

Tratado de Confissão. Encadernação inteira em pele. [28]+764 páginas 
(Fig. 5).
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1724
Breviarum Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 

Pii V. Pont. Max. Jussu editum, et Clementis VIII. Primum nunc denuo Urba-
ni PP. VIII. auctoritate recognitum. Antuerpiae: ex Typographia Plantiniana, 
M.DCC.XXIV.

Breviário Romano. 1204+cciii+82+52+212 páginas. Encadernação inteira 
em pele, com vestígios dos dois fechos (Fig. 6).

1730/1731
Sermões do R. P. Doutor D. Luís da Ascenção. Coimbra: No Collegio dos 

Cónegos Regulares de S. Agostinho, e no Prelo de António Simões Ferreira, Anno 
de M.DCC.XXX (Vol. I) e M.DCC.XXXI (Vol. II)4.

Sermões. Encadernação inteira em pele. Vol. I, [?]+414 páginas; Vol. II, 
[20]+468 páginas. Ao primeiro volume falta o rosto e as páginas iniciais (Fig. 7).

 1736
Officium B. Mariae Virginis S. Pii V. Pont. Max. Jussu Editum Et Urbani 

VIII… Venetiis: Ex Typographia Balleoniana, MDCCXXXVI.
Ofício à Virgem Maria. [24]+432 páginas. Encadernação inteira em pele.

Fig. 5

4 Inocêncio T. V, 227 n.371 e Bibliotheca, III, 59.
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Fig. 7

Fig. 6
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1736
Templo Theologico Especulativo e Pratico onde se verá huma breve summa 

de theologia especulativa… Por Franconiano Adam Cuntin Favorino. Lisboa 
Occidental: na officina de Manoel Fernandes da Costa, M.DCCXXXVI5.

Manual de confessionário. Encadernação inteira em pele. [8]+328+140 
páginas.

1738
Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum, et 

Clementis VIII. Primum, nunc denuo Urbani Papae Octavi auctoritate recogitum 
et Novis Missis ex Indulto Apostólico huc usque concessis auctum. Antuerpiae: ex 
architypographia plantiniana, M.D.CC.XXXVIII6.

Missal. Encadernação em pele com fechos e cravos. [62]+636+cxxxii+68 
páginas. Várias excelentes gravuras representando motivos religiosos (Fig. 8).

5 Inocêncio, T. XXIII escreve “ver António Baptista Viçoso”. Referência no volume anexo “Subsídios 
para um Diccionário de Pseudonymos Iniciaes e Obras Anonymas”, 33, n. 329. Ver tb. Bibliotheca, I, 
214.

6 Na mesma encadernação uma outra obra, descrita abaixo em 1766.

Fig. 8
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1739
Ordo Verborum in Sacrosanctum, et ocumenicum Concilium Tridentinum. 

Por Francisco Freyre da Silva. Coimbra: na Officina de António Simoens Ferreyra 
impressor da Universidade, MDCCXXXIX7.

Crónica do Concílio de Trento. Encadernação inteira em pele. [12]+566 
páginas (faltando aparentemente as duas últimas) (Fig. 9).

7 Inocêncio T. II, 382, n. 786 e T. IX, 294. A fazer fé no que este autor escreve na última referência, 
poderia tratar-se de uma «contrafacção». Ver tb. Bibliotheca, IV, 132-133.

8 Ver nota 2.

Fig. 9

1742
Catálogo dos Bispos do Porto. Composto pelo illustrissimo D. Rodrigo da 

Cunha. Porto: Officina prototypa Episcopal, M.DCC.XLII. 2ª edição ampliada 
por António Cerqueira Pinto8.

História Religiosa. Encadernação inteira em pele. 322+346 páginas (Fig. 
10).
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Fig. 10

1748
Breviarum Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 

S.Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum, Clementis VIII & Urbani VIII aucto-
ritate recognitum, cum Officiis Sanctorum. Venetiis: Apud Nicolaum Pezzana, 
MDCCXLVIII.

Breviário Romano em quatro volumes: vol. 1 - Pars Hiemalis [14]+584+       
+cclxiv+60 páginas, vol. 2 - Pars Verna [14]+608+cclxxxviii+72 páginas, vol. 3 – Pars 
Aestiva [14]+624+cclx+72 páginas, vol. 4 – Pars Autunalis [14]+528+cclxxxviii+84 
páginas.

Encadernação inteira em pele. 
1766
Missae Novae in Missali Romano ex mandato Rom. Pont. Urbani VIII. 

Inocentii X. XI. XII. et XIII. Alexandri VII. Clementis IX. X. et XI. Benedicti 
XIII. Postremoque s.d.n. Clementis Papae XII.. Portu: Ex Typis Antonii Alvares 
Ribeiro Guimaraens, M.DCC.LXVI.
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Missal. 62 páginas. Encadernado com o Missale Romanum de 1738 (Fig. 
11).

9 Inocêncio, T. X, 93, n. 380.

Fig. 11

1770
Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas confessiones… 

Auctore Ilustris et Reverendis D. Alphonso de Ligorio. Bassani: apud Remondini, 
MDCCLXX.

Manual de Confessor. Encadernação inteira em pele. Os três volumes enca-
dernados juntos, com XVI+188+VII+165+IV+116 páginas.

1770
Instrucções Geraes em fórma de Catecismo nas quaes se explicão em com-

pendio pela Sagrada Escritura, e Tradição, a Historia e os Dogmas da Religião 
a Moral Christã, os Sacramentos, as Orações as Ceremonias, e os usos da Igreja, 
impressas por ordem do senhor Carlos Joaquim Colbert Bispo de Montpellier 
com dous Catecismos abbreviados para o exercício dos meninos. Lisboa: na Regia 
Officina Typografica, anno M DCC LXX. 3 vols9.
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Catecismo. Encadernação inteira em pele. Vol. I, [14]+442 páginas; Vol. II, 
[8]+282+[8]+280 páginas; Vol. III, [8]+380 páginas. O Vol. II alberga a segunda 
parte e a primeira secção da terceira parte, estando a segunda secção no Vol. 
III.

1772
Doutrinas da Igreja sacrilegamente offendidas pelas atrocidades da moral 

jesuítica que foram expostas no Appendix do Compendio Historico…Lisboa: na 
Régia Officina Typografica, MDCCLXXII10.

Obra de especulação religiosa, anti-jesuítica. Encadernação com lombada e 
cantos em pele. 368 páginas.

1772
Les Moeurs des Israélites. Par M. L’Abbé Fleury. Porto: Chez Clamopin 

Durand Grouteau & compagnie, M.DCC.LXXII.
Obra dedicada a João de Almada e Melo.
História (religiosa sobretudo) dos israelitas. Encadernação inteira em pele. 

[6]+274 páginas.
1772
Les Moeurs dês Chrétiens. Par M. L’Abbé Fleury. Porto: Chez Clamopin 

Durand Grouteau & compagnie, M.DCC.LXXII. 2 vols.
Obra dedicada a João de Almada e Melo.
História (religiosa sobretudo) de Israel. Encadernação inteira em pele. Vol. 

I, [6]+408 páginas; Vol. II, 408 páginas.
1774
Conduite pour la Confession et la Communion, pour les ames soigneuses de 

leur salut. Par Saint François de Sales. Paris: Chez Despilly, M.DCC.LXXIV.
Manual de Confessor. Encadernação inteira em pele. 396 pags. 2 gravuras 

representando S. Francisco de Sales e M. de Chantal.
1777
Universae Theologiae Moralis accurata complexio instituendis candi-

datis accommodata.B. Jacobi Salomonii. Venetiis: Apud Thomam Bettinelli,               
MDCCLXXVII.

Manual de Teologia. Encadernação inteira em pele. Dois volumes, o primeiro 
com xvj+578 páginas e o segundo com viii+464 páginas. No primeiro volume uma 
gravura representando D. Fulgentius Cuniliatus, o. p.

10 Não encontramos em Inocêncio referência a esta obra. Há no entanto uma entrada (T. II, 94, n. 
375) que, pela data e impressor, poderá ser o «Compêndio Histórico» referido no título e de que esta obra 
é uma “consequência”.



33

LIVROS ANTIGOS DE TEMÁTICA RELIGIOSA DA BILBIOTECA MUNICIPAL DA MAIA

1782
Breviarum Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 

S. Pii V. Pont. Max. jussu editum, et Clementis VIII. primum nunc denuo Urba-
ni PP. VIII. auctoritate recognitum… Antuerpiae: ex Typographia Plantiniana, 
M.DCC.LXXXI11.

Breviário Romano. [60]+628+cclvii+96+64 páginas. Encadernação inteira 
em pele.

1786
Institutionum Jurisprudentiae Eclesiasticae. Pars I. Principia Júris Ecclesias-

tici. Pars II. Lib. I. et II. Decretalium. Pars III. Lib. III. Decretalium. Pars IV. Lib. 
IV. et V. Decretalium. Pauli Josephi a Rieger. Venetiis: Sumpt. Haeredis Nicolai 
Pezzana, MDCCLXXXVI12.

Direito Canónico. Encadernação inteira em pele. Vol. I, [6]+xxxiv+496          
páginas; Vol. II, xliv+568 páginas; Vol. III, xxxii+544 páginas; Vol. IV, [4]+xxiv+518 
páginas.

1786/1787
Traité Historique et Dogmatique de la Vraie Religion. Par M. L’Abbé Bergier. 

Paris: Chez Moutard, M.DCC.LXXXVI (Tomos 1 a 4) e M.DCC.LXXXVII 
(Tomos 5 a 12)13. 

Tratado histórico-teológico. Encadernação inteira em pele. Os 12 volumes 
têm, respectivamente, 620, 690, 708, 668, 596, 546, 612, 602, 614, 662, 642 e 
264+242 páginas.

1787
Questão Politica. Onde se examina se os Religiosos, que possuem rendas são 

úteis, ou nocivos ao Estado. Por D.G.B. Lisboa: Na Officina de Lino da Silva 
Godinho, M.DCC.LXXXVII14.

Dissertação sobre os religiosos que possuem rendimentos. Encadernação 
inteira em pele. X+166 páginas.

1790
Elementos de Historia Ecclesiastica. Porto: Na Officina de Bernardo António 

Farropo, 1790. 4 vols.

11 Fundada por Christophe Plantin, foi uma das mais importantes tipografias europeias, funcionando 
desde o século XVI.

12 Importante editora veneziana, em acção entre os séculos XVII e XIX. A Biblioteca Nacional 
possui uma edição da Typographia Académico-Régia, de Coimbra de 1782.

13 A Biblioteca Nacional Possui uma edição de 1784/1787.
14 Além desta, a Biblioteca Nacional possui a edição francesa de 1762.
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História cronológica da Religião. Encadernação com lombada e cantos em 
pele. Vol. I, 436 páginas; Vol. II, 404 páginas; Vol. III, 332 páginas; Vol. IV, 536 
páginas. 

1791
O Pregador Instruído. Por Miguel António, Presbítero Secular do Bispado 

de Coimbra. Coimbra: na Régia Typografia da Universidade, M.DCC.LXXX-
XI15.

Manual de pregação. Encadernação inteira em pele. X+320 páginas. 
1794
Diccionário Abbreviado da Bíblia, traduzido do francez. Segunda edição, 

correcta e emendada. Lisboa: na Typografia Rolandiana, 179416.
Dicionário bíblico. Encadernação inteira em pele. [4]+420 páginas. 
1796
Le Christianisme dévoilé, ou examen des principes & des effets de la Réligion 

Chrétienne. Par Boulanger. En Suisse [Yverdon]: de l’Imprimerie Philosophique, 
1796.

Manual de Teologia. Encadernação com lombada e cantos em pele. XIX+320 
páginas.

1796
Institutiones Theologicae ad usum scholarum lugdunensium in epitomen 

redactae. Venetiis: apud Remondini, MDCCXCVI. 2 vols17. 
Manual de Teologia. Encadernação inteira em pele. Vol.I, XII+386 páginas; 

Vol. II, XII+372 páginas.
1797-1799
O Pastor Evangelico repartindo o pasto da divina palavra nas praticas fami-

liares dos Domingos e Festas. Por T.A.D.C.O. [Theodoro de Almeida]. Lisboa: 
na Regia Officina Typografica, Anno M.DCC.XCVII (1º Vol.); Lisboa: na Regia 
Officina Typografica, Anno M.DCC.XCVIII (2º Vol.); Lisboa: na Officina de Si-
mão Thaddeo Ferreira, Anno M.DCC.XCIX (3º Vol.); Lisboa: na Regia Officina 
Typografica, Anno M.DCC.XCIX (4º Vol.)18.

15 Inocêncio T. VI, 217.
16 Inocêncio, T. IX, 114, n. 448. A tripografia Rolandiana, de Francisco Roland, situava-se no 

Bairro Alto e era das mais importantes da Lisboa dos séculos XVIII e XIX.
17 Autêntica dinastia de tipógrafos italianos, com a casa-mãe em Bassano del Grappa (Veneto), 

activa entre os séculos XVII e XIX. O fundador, Giuseppe Antonio Remondini iniciou a sua actividade 
em 1640.

18 Inocêncio, T. VII, 301-308, n. 29.
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Colecção de Sermões para o Ano Litúrgico. Encadernação inteira em pele. 
Vol. I, [6]+XVI+382 páginas Vol. II, [2]+502 páginas; Vol. III, 370 páginas; Vol. IV, 
[6]+326 páginas.

Rematando…
Como havíamos referido, incluímos aqui apenas as obras completas e 

editadas nos séculos XVII e XVIII. 
Ficam assim para outro estudo várias dezenas de livros datados do século 

XIX, bem como algumas obras impressas ainda no século XVIII, mas que, ou 
estão incompletas, faltando-lhe algum dos volumes, ou às quais foram arrancados 
os frontispícios. Está no primeiro caso, entre muitos outros, um Flos Sanctorum 
Abreviado da autoria de Frei Francisco de Jesus Maria Sarmento19, de 1780, e no 
segundo, um conjunto de várias colecções de sermões de distintos autores.

No que toca aos locais de edição e aos editores das obras apresentadas, o pano-
rama é curioso. Para além das três grandes cidades portuguesas, Porto, Coimbra 
e Lisboa, com destaque para a Tipografia Rolandiana e para a Régia Oficina20, 
ambas na capital, encontramos várias outras grandes cidades da Europa. É o 
caso de Paris, Antuérpia, Veneza, Roma e Nápoles, onde, nesta última, laborava 
Domenico António Parrino, cuja marca comercial apresentamos na Fig. 12, que 
nos mostra um Cristo em majestade tendo como fundo a bela Baía de Nápoles. 

Fig. 12

19 Ver Bibliotheca, II, 164.
20 Provavelmente a mesma que a Imprensa Régia, fundada pelo Marquês de Pombal e antecessora 

da Imprensa Nacional.



36

JOSÉ AUGUSTO MAIA MARQUES

Mas estão também presentes as pequenas cidades de Yverdon, na Suíça, sede da 
bem conhecida Imprimerie Philosophique, e de Bassano, no Veneto, Itália, onde 
funcionava a multissecular tipografia Remondiniana (Mapa 1).

Mapa 1

Esta, uma das mais relevantes do velho continente, aparecia quase ao nível 
da tipografia Plantiniana, fundada por Christophe Plantin, e considerada uma 
das mais importantes se não mesmo a mais importante das oficinas tipográficas 
europeias, estando em actividade já no século XVI.

Procuramos, com esta sumária abordagem, revelar um curioso fundo 
bibliográfico dos séculos XVII a XIX, de temática variada, mas com maior 
enfoque na Religião e nas Ciências Humanas, pertencente à Biblioteca Municipal 
da Maia, e que, após tratamento técnico a que se procede neste momento, ficará 
à disposição da comunidade, especialmente dos investigadores que, tal como 
Geraldo Coelho Dias, a quem homenageamos, dedicam uma boa parte do 
tempo e das energias a querer saber mais, para poder ensinar melhor.

Bibliografia
ANSELMO, Artur. Origens da Imprensa em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 1981.
Cathálogo da Bibliotheca do Commercio do Porto. Porto: Typographia do Commercio do 

Porto, 1890.
MACHADO, Diogo Barbosa. Bbliotheca Lusitana, Histórica, Critica e Chronologica… 

Reedição. Coimbra: Almedina, 1965/1967. Reprodução fac-similada.
SILVA, Inocêncio Francisco da. Dicionário Bibliográfico Português. Reedição. Lisboa: 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987. Reprodução fac-similada.
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Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Gilgamesh em veste Hitita

Resumo
Os Hititas adaptaram a Epopeia de Gilgamesh à sua língua, ainda no formato original 
da versão paleobabilónica do séc. XVIII a. C. Trata-se de adaptação livre e não tradu-
ção propriamente dita, dos meados do séc. XIV a. C. Reduzindo os episódios à volta da 
cidade de Uruk, o tradutor-adaptador deu maior desenvolvimento à viagem ao País dos 
Cedros, geograficamente próximo. Embora mais curto e literariamente mais pobre que 
o original, o texto hitita preenche lacunas das recensões acádicas.

Abstract
The Hittites adapted the Epic of Gilgamesh to their language, based on the Paleo-Ba-
bylonian original version dating from the 18th century BC. It is more of a free adaptation 
rather than an actual translation, accomplished in the 14th century BC. Having reduced 
the episodes that took place in and around the city of Uruk (Erech), the translator-adapter 
paid great attention to the journey to the Land of the Cedars, located nearby. Although 
shorter and not as rich literarily, the Hitite text does fill in some gaps found in the Akka-
dian work.

Entre os múltiplos interesses da investigação científica do homenageado 
estiveram compreensivelmente os Hititas. De outro modo, não empreenderia por 
conta própria a trabalhosa viagem até às ruínas da sua capital em Boghazköy. 
Precursores na arte de narrar história, os primeiros Indo-Europeus a deixar 
textos escritos também se interessaram pela grande cultura do seu tempo, sob a 
égide incontestada de Babilónia. Queira o Prof. José Amadeu Coelho Dias, Frei 
Geraldo para o grande público, aceitar este contributo do Colega que com ele 
tem partilhado amizade e lides académicas desde a desajeitada apresentação em 
francês (ignorávamos mutuamente a respectiva proveniência), na antecâmara da 
Secretaria do Pontifício Instituto Bíblico de Roma (inícios da década de 60).

***
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 A Epopeia de Gilgamesh conheceu uma enorme difusão em todo o Próximo 
Oriente antigo. Foi copiada e traduzida ao longo de dois milénios e até ao alvor da 
nossa era, como provam os textos achados pelos arqueólogos em Nínive, Babilónia, 
Assur, Nimrud (Kalakh), Sultantepe, Uruk, Nippur, Ur, Tell Harmal (Shaduppu), 
Ishali (Nerebtum), Emar/Meskene e Ras-Shamra (Ugarit) na Síria, Megiddo na 
Palestina, Boghasköy na Anatólia central, chegando mesmo ao Urartu (Arménia). 
Em Boghazköy foi encontrado um fragmento em acádico, dois pequenos frag-
mentos de uma versão hurrita e vários trechos da versão hitita.

Os Hititas adaptaram a epopeia antes elaboração de Sin-leqé-unninni (c. 1200 
a. C.)1, dando uma versão própria, adaptação livre e não tradução propriamente 
dita, em meados do séc. XIV. Embora mais curto e literariamente mais pobre 
que o original, o texto hitita não é falho de importância, sobretudo por preencher 
lacunas das recensões acádicas. A primeira placa vai até ao derrube do Huwawa 
(Humbaba), que na versão standard ocorre na quinta placa. Esta redução dá-se 
sobretudo à custa dos episódios à volta da cidade de Uruk. Compreensivelmente, 
autor e leitores estavam mais interessados na aventura no País dos Cedros. 

Cinjo a comparação entre original e tradução/adaptação a três pontos: pro-
émio e apresentação de Gilgamesh, floresta dos Cedros, conclusão.

I

O proémio da versão de Nínive leva-nos às muralhas de Uruk, onde o herói 
reinava2:

Proclamarei ao país o homem que viu tudo,
que conheceu os mares, que soube todas as coisas,
que perscrutou todos os mistérios no seu conjunto,
Gilgamesh, o sábio universal que conheceu todas as coisas:
ele viu as coisas secretas e relatou o que era oculto,
transmitiu-nos um saber mais velho que o Dilúvio.
Regressado de rota longínqua, fatigado e sereno,
gravou sobre estela todos seus duros trabalhos.
Mandou construir Uruk-entre-Muralhas3

e do sagrado Eanna o tesouro maravilhoso.

1 Assim se mantém a forma paleobabilónica do nome do guardião da montanha dos Cedros: 
Huwawa (Humbaba na versão final).

2 A Lista de Reis suméria dá-lhe 127 anos de reinado.
3 Epíteto de tipo «homérico», designando a parte da cidade circunscrita pelas muralhas. «Uruk-           

-Praça-Maior» e «Uruk-País», menos frequentes, referem respectivamente o centro urbano e o território 
de Uruk.



39

GILGAMESH EM VESTE HITITA

Olha este recinto que parece feito de bronze,
contempla seu muro interno que nenhum igualará,
toca este limiar que vem de longe,
aproxima-te do Eanna, morada de Ishtar,
de que nenhum rei vindouro fará igual, nem ser humano algum.
Sobe à muralha de Uruk e percorre-a,
examina as fundações, investiga a construção de tijolo:
(vê) se seus tijolos não são todos de tijolo cozido
e seus fundamentos os Sete (sábios) não assentaram.
I, 1-194

CRIAÇÃO DE GILGAMESH E TIRANIA EM URUK

Nele dois terços são divinos, um terço é humano.
A forma do seu corpo a Grande Deusa a modelou;
a sua estatura foi o deus Nudimud (Ea) que a acabou.
Tinha um rosto impressionante…,
Um corpo gigantesco, estatura arremessada;
a extensão dos seus (braços?) era de x côvados.

(lacuna de cerca de três linhas)

…
Seu pé era de um triple côvado (1,5 m), sua perna de seis côvados (?);
de seis côvados (3 m) era seu rasto;
de x côvados era o primeiro dos seus dedos.
Suas faces eram barbudas como as de…;
os molhos da sua cabeleira eram espessos (como) os da deusa das cevadas.
Com sua figura, perfeito era o seu garbo;
como tal convinha ao país, era belo.

Entre as muralhas de Uruk, ele, ele não cessa de errar,
mostra-se o mais forte, tal búfalo, cabeça levantada,
nada se comparava ao choque das suas armas;
atentos a ele, seus companheiros ficam de pé;

4 R. LABAT et alii, Les religions du Proche-Orient asiatique, Paris 1970, p. 149; J. NUNES CARREIRA, 
Literaturas da Mesopotâmia, Lisboa 2002, p. 146. 
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oprime os guerreiros de Uruk como um tirano:
Gilgamesh, não deixa filho a seu pai.
Dia e noite excita-se com violência,
Gilgamesh…;
é ele, todavia, o pastor de Uruk-entre-Muralhas.
Gilgamesh não deixa donzela a sua mãe.
O lamento delas…
… diante…
I, I, 46-51 II, 2-205

O prólogo da versão hitita comprime-se num verso: 

Hino (a Gilgamesh).
(Quero cantar) o herói.

A tirania do rei de Uruk sobre as donzelas exprime-se de novo mais abai-
xo: 

Mas para o rei de Uruk-Praça-Maior
está aberta a rede (nupcial) das pessoas,
para que ele escolha.
A esposa destinada ele a possui,
ele, antes de mais; o marido (só) depois.
II, I, 154-1556

Versão hitita:

CRIAÇÃO DE GILGAMESH, REI DE URUK

Quando criou Gilgamesh, o deus (Ea?...);
os grandes deuses dotaram-no de uma forma (ideal):
(os deuses) criaram Gilgamesh com esta forma. 
O celeste Shamash7 deu-lhe (a força viril).
O deus da Tempestade deu-lhe um espírito heróico.
(Foi assim) que os grandes deuses criaram Gilgamesh.

5 R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée de Gilgamesh R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée de Gilgamesh R. J. TOURNAY-A. SHAFFER (LAPO 15), Paris 1994, pp. 44-46.
6 R. LABAT et alii, Les religions, 160.
7 A. BERNABÉ, Textos literários hetitas (TLH), Madrid 1987, p. 107, quiçá com maior rigor (o 

ideograma acádico seria convertido num deus hitita correspondente): O deus Sol-do-Céu.
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A sua altura era de onze côvados,
seu peito tinha nove palmos de largura,
o comprimento de8 … era de três…
Percorreu todos os países
e chegou a Uruk.
Dia a dia prevalecia sobre os jovens de Uruk.
A mãe dos deuses…
e… de Gilgamesh… ventos.
A mãe dos dois …viu…
e… no seu coração irritou-se.
Todos os deuses (acorreram…)
ao lugar (?) da assembleia… ela se dirige (e diz):
«Este Gilgamesh que criastes,
criei (um igual a ele…)
Ela misturou juntamente…9

 
Um herói de medidas físicas excepcionais, valentão sobre os jovens de Uruk, 

em breve a medir-se com um rival criado adrede pelos deuses. Herói, mas sem 
ultrapassar a grandeza humana (nada sobre os dois terços de deus nem sobre a 
deusa sua mãe). Nada sobre o pretenso despotismo sobre as noivas da cidade Não 
se preservou, se é que lá estava, o nome do rival – Enkidu.

Em vez do direito às primícias sexuais das noivas da cidade, a versão hitita 
evoca antes combates atléticos: «dia a dia prevalecia sobre os jovens de Uruk». Um 
texto difícil da placa XII (l. 154) parece confirmar esta interpretação na própria 
versão de Nínive: «os jovens da cidade jogavam à bola»10. Pouco se diz da sua 
tirania em Uruk, pouco importante para um estrangeiro.

II

NA FLORESTA DOS CEDROS

Mantêm-se imóveis na orla da floresta,
longamente olham para a altura dos cedros,
longamente olham a entrada da floresta.
Lá onde habitualmente passa Humbaba, havia uma vereda;

8 TLH 107: seu membro.
9  R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée, R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée, R. J. TOURNAY-A. SHAFFER 46; versão castelhana TLH 107.
10 Ibid, 254.
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Os caminhos eram abertos, e a marcha fácil.
Vêem a montanha dos Cedros, morada dos deuses, pedestal de Irnini11.
Sobre a encosta da montanha os cedros armam sua luxuriante imagem;
Suave é o seu odor, todo cheio de perfume.
Os silvados entrelaçam-se, a floresta se emaranha;
O cedro se entrelaça ao estoraque e…
(A floresta está rodeada) de uma cerca, cada légua dupla…
e de novo cada dois terços (de légua dupla)…
…um bloco…
… como…12

(lacuna de dezaseis linhas)

Versão hitita:

(Chegados) à margem do Eufrates13,
ofereceram um sacrifício ao deus Sol. Partidos daí,
chegaram ao décimo sexto dia ao coração da montanha.
E no coração da montanha,
apontaram os cedros, deixaram de falar.
(E) Huwawa contemplava(-os) desde cima;
disse: «Moradas divinas… moradas divinas, mas os cedros,
eles tomaram.»
 (Enkidu) e Gilgamesh tomaram a palavra:
«… não as montanhas amadas.
… ele franqueou as montanhas de vegetação densa.
… passando
… um homem para ir mais longe.
… as frondes dos cedros,
… têm…e no coração das montanhas.
…
…a Huwawa
… abateram.
O rasto de Huwawa
…ele chegou. 

(Duas linhas perdidas)

11 «Vitória» (?), apelido da deusa Ishtar e de outras deusas.
12 Faltam as linhas 15 a 30, onde os dois heróis de apoderavam de Humbaba.
13 TLH 109: Mala, nome hitita do Eufrates.
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… começou a falar
«… a mim.
…Huwawa. 14

(Lacuna de três linhas)

Estala, veemente, o conflito entre natureza e cultura, entre homem e selva. 
Ecoa igualmente a o conto popular do bosque como lugar misterioso, quiçá a 
montanha divina com o seu guardião e finalmente o mito da Luta com o Dragão. 
O facto de o episódio decorrer em terra hurrita (a dezasseis dias de caminho do 
Eufrates) tornava-a mais interessante para este público e para os vizinhos Hititas15. 
Assim se conservou e talvez se tenha ampliado. 

ENCONTRO COM HUMBABA

Tão depressa (tomam das) suas espadas…
e após tê-las tirado das bainhas,
este metal especial, banhado de (veneno…),
os punhos e as espadas…
Um atrás do outro, eles…
eles introduziram-se à socapa (na cabana de Humbaba).
Humbaba…
nada pôde fazer…
nada pôde fazer… 

(sete linhas destruídas)

Enlil…

Abrindo a boca, Enkidu (tomou a palavra e disse a Gilgamesh):
«… Humbaba (é perigosíssimo...),
um atrás do outro (aos dois nos matará…).
É um sítio de coisas misteriosas,
um lugar escorregadio…
Gémeos, trigémeos (podem escapar…),
um fio triplo (não pode quebrar),
dois leõezinhos são (mais fortes do que um) leão vigoroso.

14 R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée, R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée, R. J. TOURNAY-A. SHAFFER 140-141; TLH 109 (texto mais curto).
15 Cf. TLH 101.



44

JOSÉ NUNES CARREIRA

Torna a tua boca verídica…
Tu, examina…»
(lacuna)
Faltam as colunas III e IV16.

Versão hitita:

… tomou o machado na mão;
… mas quando Gilgamesh…
… brandiu também o machado de lenhador…
… e abateu os cedros.
Quando Huwawa ouviu o estrondo,
encolerizou-se: «Quem é que veio
(e maltrata) as árvores que ajudei a crescer?
Quem abate os cedros no coração das montanhas?

Então o deus Sol, do alto do céu,
dirigiu-se a (Gilgamesh e a Enkidu):
«Aproximai-vos, não temais, entrai,
enquanto Huwawa não está em casa
nem…»

Huwawa ouviu (estas palavras) e encolerizou-se.
Enkidu e Gilgamesh entraram para ao pé dele
e (puseram) Huwawa enraivecido na montanha.
Disse-lhes então (Huwawa):
«Tomar-vos-ei até acima
e levar-vos-ei até ao céu.
(Depois) hei-de humilhar-vos e fazer atingir, em baixo, a terra sombria.»
Agarrou-os para cima, mas não os levou até ao céu;
…humilhou-os, mas não os fez atingir (a terra sombria)
Huwawa…, e com os cabelos…, eles…:
«(Quero) então vos…
agora cabelos…;
do pó que…
Agora (para?) o céu…»

16 R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée,R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée,R. J. TOURNAY-A. SHAFFER  122.
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O deus Sol, do alto do céu…;
e ele (Gilgamesh) gritou…;
foi para… do deus Sol-do-céu,
e as suas lágrimas (corriam) como arroios.
Gilgamesh disse ao deus Sol-do-céu:
«É o mesmo dia, na cidade…
que ele de novo estabeleceu na cidade.
Mas eu, ao deus Sol que está no céu me (submeti);
Tomei o caminho e combati-o.»
O deus Sol, do alto do céu, ouviu a oração de Gilgamesh.
Contra Huwawa se ergueram
poderosos furacões: o vendaval, o vento norte,
(o tornado, a tormenta),
a borrasca, o…, o ciclone, o suão17:
oito furacões o enfrentaram
e o atacaram nos olhos.
Já lhe não foi possível avançar,
nem tão-pouco  recuar.
Então Huwawa capitulou; Huwawa disse a Gilgamesh:
«Deixa-me ir, Gilgamesh, tu serás o meu senhor
e eu serei teu servo.
Então as árvores que ajudei a crescer
na montanha, eu delas… poderosos…»
(…)
Mas Enkidu (disse) a (Gilgamesh):
«Não dês ouvidos às palavras…
de Huwawa…
Não (deixes) Huwawa (com vida)
…as montanhas…»18

Omitidos os sonhos de Gilgamesh da segunda placa assíria, interpretados 
pela mãe, o pacto de amizade entre Gilgamesh e Enkidu, a tristeza e os temores 
do fiel amigo e as exortações do herói, sem confecção de armas nem discurso aos 
cidadãos de Uruk e resposta destes (terceira placa), a versão hitita salta os sonhos 
e mergulha de chofre na floresta dos Cedros. A luta com Huwawa é um tema 

17 A placa de Uruk enumera treze ventos.
18 R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée, R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée, R. J. TOURNAY-A. SHAFFER 141-143; TLH 110-111.
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excepcionalmente bem tratado. O Adamastor do bosque ameaça os dois intru-
sos. Mas o deus do Sol, activo e colaborante desde a prece de Nin.Sun (terceira 
placa), interventivo na quarta placa, aparece pela primeira vez neste episódio da 
quinta placa de Nínive. Gilgamesh teme e pede ajuda ao hitita deus Sol-do-Céu, 
que o ouve.

Completa-se e amplia-se vigorosamente o relato sobre o corte dos cedros 
e a morte de Huwawa (Humbaba), muito fragmentários no original acádico19, 
sobretudo na versão da biblioteca de Assurbanípal. Ao invés, o corte dos cedros 
está bastante desenvolvido na placa de Uruk. 

III

Cansado da viagem e ainda mais do pavor da morte, Gilgamesh bate à porta 
do bem-aventurado Utnapishtim. Sin-leqe- -unninni («Ó deus Sin [deus da Lua] 
aceita a minha súplica») teve na conclusão um golpe de génio. Esta personalida-
de literária dos fins da era cassita de Babilónia (c. 1200 a. C.), inspirando-se na 
epopeia babilónica do Atramhais e certamente noutras versões orais, acrescentou 
o relato do Dilúvio e terminou a odisseia junto às muralhas de Uruk, repetindo 
parcialmente o prólogo. Eram onze placas encerradas no artifício da inclusão:

Quando (por fim) chegaram a Uruk-Amuralhada,
Gilgamesh diz-lhe, a Ur-shanabi marinheiro:
Sobe Ur-shanabi à muralha de Uruk e percorre-a,
examina as fundações, examina suas camadas,
(vê) se essas camadas não são todas de tijolo cozido
e se seus fundamentos os sete Sábios não assentaram. 
XI, 302-30520

Nem Dilúvio nem este epílogo, posteriores à versão hitita, podiam aqui figu-
rar. O último confronto possível é o do encontro com o barqueiro Ur-shanabi e a 
viagem marítima. Na versão ninivita, há uma discussão prévia sobre o ar cansado 
e macilento de Gilgamesh. O herói repete pela terceira vez a elegia a Enkidu e a 
ânsia de encontrar remédio para a morte. Só então vem a questão do caminho 
para Utnapishtim:

19 Cf. E. REINER, «Akkdische Literatur», in W. RÖLLIG (ed.), Altorientalische Literaturen, 
Wiesbaden, 1978, p. 170.

20 R. LABAT et alii, Les religions, 222 ; J. NUNES CARREIRA, Literaturas, 165.
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Gilgamesh diz ainda a Ur-shanabi:
«Vamos, Ur-shanabi,
qual é (o caminho para Utnapishtim)?
Quais são as suas indicações? Dá-mas, oh! Dá-me as indicações!
Se é possível, atravessarei o mar, se não é possível (percorrerei a estepe).»

Então Ur-shanabi respondeu a Gilgamesh:
«São as tuas mãos, Gilgamesh, que impedem a travessia,
quebraste os objectos de pedra, irás andar à deriva.
Gilgamesh, brande o machado a teu lado,
desce à floresta a cortar cento e vinte varas de sessenta côvados,
descasca-as, aguça as pontas, depois leva-as para o barco.
Gilgamesh, tendo ouvido isto,
brandiu o machado a seu lado, desembainhou o punho do seu cinto.
Desceu à floresta a cortar cento e vinte varas de sessenta côvados:
descascou-as, aguçou as pontas, levou-as depois ao barco.
Gilgamesh e Ur-shanabi subiram a bordo do barco;
 puseram o escaler a flutuar e embarcaram.
O percurso de mês e meio foi concluído no terceiro dia.
Foi assim que Ur-shanabi atingiu as águas da morte»21.

A placa continua com a viagem marítima e o encontro com Utnapishtim.

Versão hitita: 

Tu atravessas…
o que tu atravessas tão regularmente dia e noite.» Então Urshanabi (disse):
«São as mesmas duas figuras de pedra
que me fazem atravessar.» Então Gilgamesh (disse):
«Porquê excitar a minha cólera?»
(lacuna)
(lacuna de quatro linhas)
Passada uma árvore…
Comeram. Ur-shanabi respondeu
a Gilgamesh, ao rei:
«Como é que tu, Gilgamesh, queres ir além dos mares?

21 R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée,R. J. TOURNAY-A. SHAFFER, L’épopée,R. J. TOURNAY-A. SHAFFER  211-212.
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Quando alcançares as águas de morte,
que farás? Toma o machado na mão
e (corta varas)
que terão 40 côvados de comprimento ou 50 côvados de comprimento.»
Quando Gilgamesh ouviu as palavras de Ur-shanabi,
tomou o machado na mão
e cortou varas que tinham 50 côvados de comprimento.
…
Tirou-lhes a casca…
e colocou-as sobre o barco.
Subiram os dois ao barco, Gilgamesh e Ur-shanabi.
Ur-shanabi teve o remo (?) na mão enquanto Gilgamesh
… com a sua mão.
Um percurso (?) de um mês e quinze dias22.

Chegando ao mar, Gilgamesh encontra o barqueiro que faz diariamente a 
travessia da terra dos mortais para a ilha da imortalidade, onde o herói do dilú-
vio, Utnapishtim, vive para sempre com os deuses. As águas do mar são ainda 
Águas de Morte. Enigmática é a alusão a duas «figuras de pedra» que permitem 
a travessia. Trata-se, segundo uns, de figuras apotropaicas que protegem a barca 
na travessia das Águas da Morte; segundo outros, seriam varas de pedra que não 
humedecem e protegem as mãos do barqueiro das Águas da Morte23.

Aí vão os dois, Gilgamesh e o barqueiro, remando e rumando sem meta 
aparente. Se não se perdeu a conclusão, o poeta hitita optou por um dramatismo 
original: deixou o protagonista a avançar sem rumo, a caminho do vazio… Outra 
coisa não pode esperar quem teima em superar a barreira da morte.

***

Depois da versão hurrita, que pouco rasto deixou, coube aos Hititas traduzir 
e glosar a obra mais famosa da literatura pré-clássica. Deve ter sido na região de 
Kizzuwatna, a Cilícia, onde comprovadamente se falou lúvico e hurrita, que os 
Hititas tiveram acesso ao espólio mesopotâmico. Por aí chegaram à capital ecos 
do mito de Atramhasis (representado em dois fragmentos, um acádico outro hitita) 
e da Epopeia de Gilgamesh (fragmentos acádicos, versão fragmentária hurrita, 
versão livre hitita).

22Ibid., 22Ibid., 22 218; TLH 114-115.
23 TLH 104.
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Os Hititas tornaram-se, assim, os grandes tradutores e divulgadores das 
literaturas da Mesopotâmia. No caso da Epopeia de Gilgamesh, glosaram e 
adaptaram um tema alheio com notável liberdade e evidente criatividade. Con-
servaram elementos típicos da epopeia clássica, tais como formas fixas de começo 
e conclusão dos discursos, repetições literais de trechos inteiros quando se trata 
de entregar e transmitir uma mensagem. A versão hitita provém do Império. É 
impensável que os poetas do Gilgamesh hitita, como os do Ullikummi hitita, não 
tenham conhecido os originais em forma escrita24.

Foi só a primeira onda. Ecos da grande epopeia passaram do Hatti à Odis-
seia de Homero25, às epopeias latinas e germânicas26, desaguando por fim em Os 
Lusíadas27.

24 H. G. GÜTERBOCK, «Hethitische Literatur», in W. RÖLLIG (ed.), Altorientalische Literaturen
(Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, 1), Wiesbaden 1978, pp. 232-233.

25 A. UNGNAD, «Gilgamesh-Epos und Odyssee» (1923), in K. OBERHUBER (Hrsg.), K. OBERHUBER (Hrsg.), K. OBERHUBER Das Gilgamesh-        
-Epos, Darmstadt 1977, pp.104-137. K. OBERHUBER, «Der Kyklop Polyphem in altorientalischer Hinsicht», 
Gedenkschrift für H. Güntert, 1974, pp. 147-153.

26 S. N. KRAMER, A história começa na Suméria trad. Lisboa 1963, XXII, 233-256.
27 J. NUNES CARREIRA, «Motivos pré-clássicos n’Os Lusíadas», comunicação à Academia Portuguesa 

da História (03/07/2002) a aguardar publicação nos Anais da Academia.



50

JOSÉ NUNES CARREIRA



51

A CONSTRUÇÃO DO CONVENTO DE S. GONÇALO DE AMARANTE

Lúcia Maria Ribeiro Carvalho

A Construção do Convento de S. Gonçalo 
de Amarante

Resumo
No decorrer do século XVI o culto dos Santos locais sofre um grande impulso mercê da 
procura de resposta às angústias e aflições do povo.
S. Gonçalo de Amarante insere-se neste grupo de Santos locais e o seu culto fazia deslocar 
multidões. Daí o interesse dos Dominicanos na edificação do Convento com o seu nome.
O Convento é fundado em 1540 por D. João III e a sua construção irá prolongar-se até 
ao reinado de Filipe I de Portugal, estando bem patente este grande espaço temporal no 
resultado final, que não é unitário, sendo evidentes os “traços” dos diferentes mestres que 
intervieram na sua construção.
É sobre este Convento e sobre os responsáveis pela sua construção que se debruça este 
trabalho.

Abstract
The quest for answers to the agonies and torments of the people served as a great impetus 
to the worship of local Saints throughout the 16th century.
St. Gonçalo of Amarante is included in this group of local Saints and his worship drew 
crowds of people. This was why the Dominicans wanted to build the Convent in his 
honour.
This Convent was founded in 1540 by João III and its construction was not complete 
until the reign of Philip I of Portugal. The passage of this long period of time is clearly 
reflected in the final result, which is not consistent or uniform in style. The traits of the 
different masters who took part in its architecture are distinctive and clear.
This work focuses on this Convent and those responsible for its construction.

1. O século XVI e o reinado de D. João III
 O campo de poderes no nosso país sofre uma profunda transformação 

durante o século XVI. Desenvolve-se a burocracia régia e criação de um sistema 
de conselhos aos quais são alargadas as competências e esfera de intervenção, 
reformando-se a Igreja com a consequente reconstituição da sua hierarquia, 
controle do clero, reforço da acção pastoral e do disciplinamento das populações 
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ao mesmo tempo que se criam e difundem importantes formas de acção social 
como as misericórdias, capelas e confrarias. A Igreja é, cada vez mais, uma forte 
presença na sociedade. Os principais ritos de passagem – baptismo, casamento 
e morte –, consagrados como sacramentos pela Igreja, são definitivamente 
enraizados nesta época. A difusão das confrarias cria laços de sociabilidade. 

Reina D. João III, “O Piedoso”, filho de D. Manuel I e de D. Maria. Rei 
que teve apurada educação com o humanista Luís Teixeira, o físico Tomás 
Torres, o cosmógrafo Calçadilha, D. Diogo Ortiz de Vilhegas e outros. Tinha 
a responsabilidade de gerir todo o império, no ponto máximo da expansão 
ultramarina. 

É no reinado de D. João III (e durante todo o século XVI) que a expressão do 
culto dos santos locais se torna maior. Neste grupo de santos se inclui S. Gonçalo 
de Amarante, santo casamenteiro e resposta para as aflições e as angústias do 
povo. Foi, concerteza, a fé do povo que levou ao interesse dos Dominicanos na 
edificação do Convento com o nome de S. Gonçalo de Amarante.

Fig. 1 - Vista geral da Igreja

1 SERRÃO, Joel (direcção de) – Dicionário de História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas, 
1999.

Os conventos tiveram sempre uma traça fundamentalmente igual (embora 
com diversidade de estilos arquitectónicos), devida à exigência da vida religiosa 
em comunidade: a igreja conventual, o claustro encostado à igreja “para onde, em comunidade: a igreja conventual, o claustro encostado à igreja “para onde, em comunidade: a igreja conventual, o claustro encostado à igreja “
no rés-do-chão, abriam as salas em que se realizavam os restantes actos da 
vida comum, a casa ou sala do capítulo para as reuniões solenes de instrução e 
correcção e governo, às quais assistiam os frades de todos os tempos, porque a 
sala era também cemitério, o refeitório, com as dependências de sua serventia, e 
algumas vezes a biblioteca; em cima, a toda a volta, corriam os dormitórios, com 
celas individuais para o estudo e repouso; ao redor do edifício, campo clausurado 
para espairecimento e amanho”1.
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O convento de S. Gonçalo de Amarante foi fundado em 1540 por D. João 
III, sendo lançada a primeira pedra em 1543 (a 2 de Maio de 1543, por Frei João 
de Ledesma), iniciando-se as obras pelas áreas de anexos e serviços, dormitórios, 
refeitórios e sacristia. A sua construção irá prolongar-se até ao reinado de Filipe 
I de Portugal, como está bem patente na inscrição das majestosas bases das 
colunas que enquadram o arco da capela-mor e na “Varanda dos Reis”, onde 
estão patentes as imagens dos “patrocinadores” da obra: D. João III (1521-1557), 
D. Sebastião (1557-1578), Cardeal D. Henrique (1578-1580) e D. Filipe I (1580-
-1598). Talvez por atravessar um tão grande espaço temporal, o resultado final 
não é unitário, são evidentes os “traços” dos mestres que intervieram na sua 
construção.

  A construção estava limitada pela existência da sepultura de S. Gonçalo e 
pela vontade de D. João III em não se “bulir” nela2.

A geografia do local, rio Tâmega dum lado, rocha granítica do outro, causou 
grandes dificuldades ao início da obra, tendo sido muito custoso alicerçar as 
fundações da construção. Não foi, portanto, tarefa fácil a construção do convento 
de S. Gonçalo. Frei Luís de Sousa frisa: “foram-se logo descobrindo gravíssimas de S. Gonçalo. Frei Luís de Sousa frisa: “foram-se logo descobrindo gravíssimas de S. Gonçalo. Frei Luís de Sousa frisa: “
dificuldades na execução da traça. Porque foi necessário, para se dar toda a 
traça, que a igreja traçada demandava, desfazer ao picão um muito alto e áspero 
monte, que pendia sobre a Ermida, e sepultura do Santo”3.

2 Frei Luís de Sousa documentou que “el-rei Dom João mandou um Architecto que fosse ver o sítio, 
e traçar a futura fábrica” sendo “ a igreja de grande capacidade de comprimento, e largura, e com suas 
três naves, ficando a capela-mor sobre o rio, para recolher em si a sepultura do Santo; e correndo o corpo 
da igreja contra o monte, e o resto do Mosteiro lançado à parte direita da igreja, com bastante gasalhado 
para vinte Frades” in “ História de S. Domingos, p. 191.

3 SOUSA, Frei Luís de – História de S. Domingos, p. 191.

Fig. 2 - Vista geral (recriação de uma feira medieval pelos alunos da
Escola E. B. 2/3 de Amarante)
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2. Artistas que trabalharam em S. Gonçalo de Amarante
O primeiro responsável da construção do edifício é Frei Julião Romero. Este 

vai a Roma em 1552 “para obter do Papa a autorização do culto a S. Gonçalo”vai a Roma em 1552 “para obter do Papa a autorização do culto a S. Gonçalo”vai a Roma em 1552 “ 4. 
É novamente nomeado pelo Arcebispo de Braga numa missiva escrita ao Rei a 
21 de Janeiro de 1555. 

Mas, de toda a documentação dispersa por vários arquivos, é possível 
conhecer o nome e funções dos artistas que trabalharam em S. Gonçalo de 
Amarante, desde arquitectos, mestres de pedraria, carpinteiros, ensambladores, 
ferreiros, imaginários, pintores, etc., que com a sua labuta fizeram deste Convento 
a bela construção que hoje podemos apreciar5. Passo a referir:

AFONSO, Pedro (ou Pedro Afonso de Amorim) – mestre de pedraria – era 
natural do Couto de Sanfins. Juntamente com Gonçalo Lopes, foi encarregado 
pelo Arcebispo de Braga, em 1586, de lhe fornecer uma minuciosa informação 
sobre o estado das obras do Convento de S. Gonçalo. 

ANTUNES, Matias – azulejador – morava em Lisboa, por 1639, data em 
que contratou pela quantia de 300.000 réis “azolejar a Igreja do dito mosteiro de 
São Gonçallo de Amarante, assaber todas as paredes e brancos dela, berços, choro 
e cruzeiro, e a capella onde está o sepulchro de São Gonçallo, tudo conforme o q. 
Se vay continuando per fora da capella mor”6.

Em algumas partes da escritura de obrigação e fiança parece ter este artista 
fornecido já azulejos para a capela-mor da igreja de S, Gonçalo, pois diz-se, por 
exemplo: “E os ditos andaimes, q. Ficarão da dita cappela mor q. Elle fes...”

CORREIA, Gaspar – ferreiro – Aparece como testemunha de um contrato 
celebrado em 10 de Maio de 1607 entre a madre Isabel da Trindade, abadessa 
do convento de Santa Clara, e a comunidade do mosteiro de S. Gonçalo, 
relativo ao cano das imundícies, registado na fl. 85 do «Livro 1º da Capella de 
Stº António»7.

COUTO, Manuel do – mestre de pedraria e arquitecto – Trabalhou na 
igreja do convento de S. Gonçalo. A ele se deve a construção da portada lateral 

4 MOREIRA, Rafael – Portugal, Roma e Galiza: Frei Julião Romero e a arquitectura da Contra-      
-Reforma, pp. 222-224, in Do tardogótico ao Maneirismo. Compostela, 1995.

5 Deve-se aos Drs. Albano Sardoeira e Artur da Mota Alves o descobrimento, por volta de 1927, do 
“Arquivo do Convento de S. Gonçalo”, salvo da destruição pelas tropas francesas aquando das invasões e, 
não se sabe porquê, guardado na Direcção de Finanças do Porto. Estes dois ilustres estudiosos conseguiram 
que tal documentação não se perdesse e fosse depositada no Arquivo Distrital do Porto, onde permanece. 
É graças a eles que hoje se pode consultar os dados que acima refiro sobre os artistas que trabalharam em 
S. Gonçalo de Amarante.

6 ACMA. Livro de autos e bens da capela de Santo António (nº geral: 4016). Fls 67-74.
7 ACMA. Livro de autos e bens da capela de Santo António (nº geral 4016).
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da igreja, da varanda dos reis, e respectiva imaginária, cujo contrato se encontra 
no livro 101 do «Arquivo do Convento de S. Gonçalo», depositado no ADP8.

FREITAS, Domingos de – mestre arquitecto de pedraria – Aos 17 dias do 
mês de Março de 1641, o reverendo frei Diogo da Madre de Deus, prior do 
convento de S. Gonçalo, e mais padres ajustam com Domingos de Freitas, da vila 
de Guimarães, o cruzeiro da igreja e o zimbório pala quantia de 750000 réis9.

GOMES, António – mestre pedreiro – Foi encarregado, em 1733 de fazer 
a obra de pedraria da capela-mor da igreja de S. Gonçalo, isto é, romper a 
parede lá existente de modo a haver espaço para alojar a nova tribuna do altar. A 
capela-mor foi deste modo prolongada na direcção do rio por um processo muito 
curioso, sob o ponto de vista técnico, pois houve necessidade de construir um 
arco invertido para que a pressão das paredes incidisse numa série de cachorros 
muito salientes para o exterior10.

LOPES, Gonçalo – mestre de pedraria – Natural de Guimarães, esteve 
em Amarante com Pedro Afonso a vistoriar, em 1586, as obras já realizadas no 
Convento de S. Gonçalo, a fim de elucidar o arcebispo de Braga sobre o seu 
andamento.

Era irmão de Mateus Lopes, que foi mestre das obras do Convento de S. 
Gonçalo em 1586 e sogro de João Lopes, arquitecto, a quem se devem muitas 
obras existentes no concelho de Amarante. 

LOPES, João – mestre de pedraria e arquitecto – Também aparece com o 
nome de João Lopes de Amorim, Sabe-se que era natural de Ponte de Lima e 
casado com uma filha de Gonçalo Lopes. Construiu o chafariz que está colocado 
no meio do claustro principal, bem como as escadas que ligam o mesmo claustro 
aos antigos dormitórios11. 

LOPES, Mateus – mestre de pedraria – Um dos mestres das obras do 
Convento de S. Gonçalo de Amarante. É referido num documento de 1586 
(vistoria realizada por seu irmão, Gonçalo Lopes)12. Pensa-se que deve ter tido 
grande influência na construção da parte mais antiga e interessante de todo o 
edifício.

SOLHA, D. Francisco António – organeiro – É muito possível que tivesse 
construído, em 1762, o majestoso orgão da igreja do Convento de S. Gonçalo, 
pois vivia à época no concelho, casado com Clara Rosa, do lugar de Moure.

8  ADP. Colecção de vários documentos. Livro 78. Fls. 355 v. -357 v.
9  ADP. Livro 78. Fl. 75-76 v.
10 ADP. Livro 78. Fl. 87.
11 ACMA. Livro da capella de Santo António,ACMA. Livro da capella de Santo António,ACMA. Livro da capella de Santo António  fls. 61-63 v. 
12 ADP. Livro 101, fls. 318-318 v.
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2.1. A família dos Lopes - mestres pedreiros
A história da edificação do Convento de São Gonçalo de Amarante liga-       

-se, como atrás vimos, à família dos Lopes, mestres pedreiros que dominaram o 
mercado construtivo do noroeste peninsular durante todo o século XVI e inícios 
do século XVII. Sabe-se que a origem da família está em Ponte do Lima e em 
João Lopes-o-Velho13. Este inicia a tradição familiar na construção de obras 
religiosas e civis, tendo como área de trabalho também a Galiza.

João Lopes-o-Velho teve três filhos que prosseguiram a sua arte, são eles 
João Lopes-o-Moço (nascido por volta de 1530 e activo até 1595), Gonçalo Lopes 
(nascido em 1533 e falecido em 1603) e Mateus Lopes (nascido por volta de 1542 
e falecido por volta de 1605). Além da família directa ainda fazem parte desta 
“escola” os genros de Gonçalo Lopes: 

•Pedro Afonso de Amorim (nascido em 1562 e activo até 1605)
•João Lopes de Amorim (activo a partir de 1603 e já falecido em 1656) e
•Sebastião Afonso (activo entre 1558 e 1608).
Mateus Lopes é o responsável pelas obras nas vistorias de 1586, tendo a 

trabalhar consigo o seu irmão Gonçalo e o genro deste, Pedro Afonso de 
Amorim. No depoimento de 1591, voltam a aparecer os três nomes. Mateus Lopes 
encontra-se na Galiza a supervisionar algumas obras de grande envergadura, 
Gonçalo Lopes é o mestre-de-obras do Convento e Pedro Afonso de Amorim é 
aparelhador, embora desempenhe as funções de mestre-de-obras.

Num contrato celebrado a 26 de Outubro de 1606, surge-nos outro membro 
da família: João Lopes de Amorim, contratado para construir uma escada nos 
anexos em torno da claustro nobre.

Mas, indubitavelmente, quem deixa a sua “marca” no Convento de S. 
Gonçalo de Amarante é Mateus Lopes. Este artista constrói o claustro nobre do 
convento amarantino muito à semelhança do Mosteiro de S. João de Poio, nos 
arredores de Pontevedra, que o próprio tinha construído alguns anos antes (a partir 
de 1580). As semelhanças são quase totais ao nível dos elementos construtivos e 
decorativos: “quatro alas com abóbadas de arestas, cada uma perfilando cinco 
arcos de volta perfeita assentes, dois a dois, em pedestal contínuo, restando o 
central como abertura, pautados por grossos pilares que avançam face ao pano 

13 Os primeiros estudos sobre esta família e a sua obra estão presentes nos “Elementos documentais 
para a História de Amarante”, de Albano Sardoeira, obra publicada no Porto em 1957; em Cruz 
Cerqueira, “Os Lopes, uma ilustre família de artistas de Ribeira-Lima”, publicada em Ponte de Lima em 
1962; em Francisco Malheiro “Os Lopes, rendilheiros de pedra”, também publicado em Ponte de Lima 
em 1984; em António Matos Reis “Lopes - uma família de artistas em Portugal e na Galiza”, publicada 
em Viana do Castelo em 1989 e ainda Carlos Ruão em “Arquitectura Maneirista no Noroeste de Portugal. em Viana do Castelo em 1989 e ainda Carlos Ruão em “Arquitectura Maneirista no Noroeste de Portugal. em Viana do Castelo em 1989 e ainda Carlos Ruão em “
Italianismo e Flamenguismo”, publicado em Coimbra em 1996. 
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arquivoltado; a ornamentação, desde o jónico estilizado nos pilares às chaves ou 
pendentes do fecho das arestas da abóbada, às mísulas que encerram a arcaria, 
bem como aos quatro mascarões maneiristas que coroam estas nos ângulos da 
quadratura”14. Amarante segue, no entanto, um modelo mais elaborado, por 
possuir um segundo piso e pelo aperfeiçoamento dos detalhes.

2.2. Do “andamento” das obras
A construção inicia-se, como atrás referi, pela parte logística anexa à igreja – 

– parte habitacional e demais oficinas. Ligadas a esta primeira fase da construção 
existem duas datas conhecidas: uma na parte exterior do lanço do dormitório, na 
fonte que lá existe, aparece a inscrição 1545, sendo, portanto uma das obras mais 
antigas do convento de S. Gonçalo15 e na ante-sacristia, no lavatório aí existente, 
aparece inscrita a data 1554. Este é, pois, o primeiro edifício a ser levantado. 
Nesta última data já devia estar concluída a parte dos dormitórios.

Das décadas de 60 e 70 não se encontram referências documentais e 
cronológicas acerca do Convento de S. Gonçalo, o que leva a crer que as obras 
devem ter parado.

Em 1585 os religiosos de S. Gonçalo escrevem a Filipe I, fazendo um pedido: 
“Dizem o prior e padres do convento de São Gonçalo de Amarante que Vossa 
Majestade, por lhes fazer mercê e esmola, concedeu um alvará de licença para se 
pedirem esmola, para as obras do dito santo, na forma do alvará de El Rei Dom 
Sebastião que Deus tem por tempo de cinco anos que se acabarão neste Janeiro 

14 RUÃO, Carlos, op. cit., p. 441.
15 Esta fonte que hoje está adossada à parte exterior da sacristia da Igreja de S. Gonçalo, esteve 

colocada até aos anos trinta do século passado sob a janela da mesma sacristia, num pátio junto da escada 
que descia para o rio. Foi colocada naquela época no lugar que hoje ocupa, pelo facto de se ter aterrado 
a área das escadas e zona envolvente, para criação de um espaço amplo, ou terreiro, a um nível superior 
ao daquele em que ela se encontrava. Localizava-se na origem, muito perto do túmulo de S. Gonçalo e a 
sua água considerada como procedente da nascente que (diz a lenda) S. Gonçalo fez brotar de um rochedo 
para saciar a sede dos trabalhadores da sua ponte, e por conseguinte tida como “miraculosa”, servindo 
por esse motivo, para abluções e purificações. Tem esta fonte em estilo renascentista, uma pequena bica 
circular ornamentada por um florão e sobre ela um nicho, hoje vazio, mas que albergou uma imagem de S. 
Gonçalo. Entre estes dois elementos, a data da construção – 1545 – . Este conjunto é enquadrado por duas 
pilastras. Sobre tudo isto encontrava-se um friso, no qual se encontram as armas as Ordem Dominicana 
ao centro, e a inscrição: GONSALVIS O SANCTISSIME QVOS PASCIS HIC AMPLISSIME / NOS 
TERGE A PIACVLIS – HOC FONTE ET MIRACVLIS- que testemunha ao propriedades e ritos 
ligados a esta fonte, atrás citados (a inscrição pode ler-se da seguinte maneira: Gonsalvis o Sanctissime/ 
/nos terge apiaculis/Quos pascis hic amplissime/Hoc fonte miraculis, que, numa tradução livre será: Ó 
Santíssimo Gonçalo/Limpa-nos, aos que nos lavamos/A nós que saciais aqui abundantemente/Nesta fonte 
e seus milagres).

Remata todo o conjunto um frontão triangular, hoje incompleto, em cujo tímpano se inserem as 
armas reais de Portugal, de D. João III. Tem este conjunto, ainda, um pequeno tanque.
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que vem de mil e quinhentos e oitenta e seis” e ainda “porque as ditas obras vão e ainda “porque as ditas obras vão e ainda “
em grande crescimento e são muito mais custosas e se gaste nelas muito mais do 
que rendem os peditórios”, acrescentando “a obra nova estar em termos de se 
fazer a abóboda da capela-mor”16.

Filipe I de Portugal, por alvará de 19 de Abril do ano de 1586, pede ao 
Arcebispo de Braga informações sobre o “estado em que estão as ditas obras e do 
que nelas têm gastado e quanto está ainda por fazer nelas e o que haverão mister de 
dinheiro e o que rendem em cada ano os ditos peditórios”17. O Arcebispo ordena 
então uma vistoria a São Gonçalo. Poucos dias depois, a 29 de Abril, perante o 
provedor da Comarca de Guimarães, são prestados vários depoimentos que dão 
conta do estado das obras. O depoimento de Gonçalo Lopes, mestre de Pedraria, 
é o mais completo: “vão em grande crescimento e se trabalha continuadamente 
nelas e este ano carrarão duas capelas e a capela maior está por sarar a qual se 
sarará até todo o Setembro do ano presente, e que se gasta muito nisto cada ano 
e que é muito necessário acudir a esta obra e com brevidade”. Diz ainda que 
“em tempo do prior presente se faz muito na dita obra e nunca se trabalhou nas 
obras como este ano” e “isto sabe por o mestre ser seu irmão e por ir visitar a e “isto sabe por o mestre ser seu irmão e por ir visitar a e “
dita obra em nome de seu irmão uma hora por outra”, pois, tal como inicia o 
depoimento, “é verdade que Mateus Lopes, irmão dele testemunha, é mestre-de-
-obras do Bem-aventurado São Gonçalo da vila de Amarante”18 . Mateus Lopes 
é, portanto, o mestre de pedraria contratado para erigir a Igreja de S. Gonçalo e 
Gonçalo Lopes, na sua ausência, aí se desloca periodicamente para acompanhar 
e supervisionar a fábrica.

Em 1586 muito havia por fazer: no claustro principal estava por terminar a 
abóbada e o segundo claustro ainda não estava sequer iniciado, a parte oeste do 
Convento também não estava construída; na igreja, a capela-mor estava quase 
concluída (e foi-o até ao final desse mesmo ano, como o indica a inscrição no 
arco cruzeiro: ESTA CAPELA SE ACABOU NO ANO DE 1586), assim como 
as suas duas capelas colaterais. No corpo da igreja, do lado do Evangelho, já se 
encontravam prontas as três capelas laterais, a parede da nave estava ao nível da 
arcaria, com o portal para o claustro principal; do lado da Epístola, no exterior, 
estava construído o arco da porta travessa (faltavam só os capitéis), no interior 
encontravam-se quase concluídas as abóbadas das capelas laterais, faltando fazer 
toda a parte superior das paredes das naves e todo o seu abobadamento, assim 
como a fachada axial da igreja com o nártex exterior e coro alto.

16 ADP. São Gonçalo de Amarante. Livro 78, f ls. 329 v - 330.
17 ADP. Id., f ls 329 - 329 v.
18 ADP. Id. Ib., f ls. 318 - 318 v.
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Mestre Gonçalo Lopes refere-se ainda a outras oficinas incluídas na traça 
original e que acabariam por não serem construídas, dado hoje não haver sinal 
delas e todo o complexo existente ser muito semelhante ao relatado.

Gonçalo Lopes e Pedro Afonso apresentaram as conclusões da vistoria a 
António de Freitas, vigário geral de Braga a 6 de Junho de 1586. 

A 15 de Março de 159119, Gonçalo Lopes e Pedro Afonso de Amorim 
prestam novo depoimento sobre o andamento das obras. Gonçalo Lopes diz que 
se tinham gasto oito mil cruzados, faltando “acabar o corpo da igreja e torre”, 
estimando a obra por concluir em seis mil cruzados.

A 26 de Outubro de 1606, João Lopes de Amorim20 ”mestre-de-obras 
de pedraria”, celebrou contrato para obra – uma escada – em S. Gonçalo de 
Amarante “a qual escada se há-de fazer na casa que de novo se vai fazendo e há-
-de subir a crasta nova que agora está feita, a qual escada terá dois arcos sobre o 
que será fundada.”. Também fará um chafariz para o claustro que não cumprirá 
o plano, dado não ser encimado conforme o estipulado (um menino com um 
chapéu na cabeça), mas sim por um coruchéu: “ (o chafariz terá) duas taças, uma  chafariz terá) duas taças, uma  chafariz terá
grande e outra pequena”, “em cima da pequena haverá um menino com um 
chapéu na cabeça” e “quatro serafins para que por eles caia água”.

O segundo claustro foi construído posteriormente, logo nas primeiras 
décadas de seiscentos. A cúpula, zimbório e janelas devem ter sido construídos 
por Domingos de Freitas a partir de 1641. O portal nobre, de Lopes, só foi 
concluído em 1683 por Manuel do Couto.

Considera Carlos Ruão21 ser S. Gonçalo de Amarante “uma espécie de 
microcosmos do gosto artístico desenvolvido na região” porque nele trabalhou a 
“escola” dos Lopes: de Mateus Lopes a João Lopes de Amorim, o que lhe confere 
“estilos” diferentes num mesmo espaço. 

19 ADP. Id. Ib. fls. 338-339 v. 
20 ACMA. Livro primeiro da capela de Santo António, fls. 61-63 v. 
21 RUÃO, Carlos – O Convento de São Gonçalo de Amarante. O microcosmos da arquitectura 

maneirista do Noroeste de Portugal. “Revista Monumentos”, nº 3, Lisboa, Setembro de 1995, p. 28.

Fig. 3 - Chafariz
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Descrição geral da igreja
1. O exterior

Construiu-se um convento com uma igreja de planta composta, em cruz 
latina, de uma nave precedida por galilé e com capelas colaterais profundas e 
intercomunicantes; o transepto é inscrito, a capela-mor rectangular e o claustro 
disposto a Norte. Possui volumes escalonados com coberturas diferenciadas em 
telhados de duas águas e em domo no cruzeiro. A fachada principal é rasgada 
na zona superior por dois janelões rectangulares e uma rosácea. A porta, de 
arco chanfrado é antecedida por uma galilé de arcos plenos, assentes em rudes 
pilastras, com abóbada de pedraria, datada de 1619. Sobre ela apoia-se toda a 
construção do coro. 

A torre, ao lado tem  três andares e é rematada por arcos balaustrados e por 
pirâmides de recorte oriental. A fachada lateral Sul da igreja de S. Gonçalo de 
Amarante é uma peça relevante dentro do panorama português e chave para 

Fig. 4 - Segundo claustro

Fig. 5 - Claustro Nobre
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compreender a génese das grandes fachadas – retábulo do último renascimento 
português e galego: o culto da Virgem como intercessora entre o Homem 
e a Divindade que aparece acompanhada pelos grandes varões da Ordem 
Dominicana. Dominada pelo soberbo pórtico, com arco pleno, enquadrado 
por estrutura de três registos, sendo o primeiro flanqueado por quatro colunas 
coríntias caneladas, assentes em robustos pedestais, enquadrando duas estátuas 
(São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão). O registo intermédio, é 
constituído por uma fiada de seis colunas estriadas e entablamento decorado, 
com imagens de São Gonçalo sobre a ponte/plinto ameada, São Pedro Mártir e 
São Tomás de Aquino. O último tem colunas salomónicas, pinaculados, volutas, 
cartelas e um nicho abrigando uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. No 
fastígio do frontão, de tímpano ornamentado, apruma-se o escudo real enlaçado 
com o dos dominicanos.

A comunidade confiou ao já atrás referido Mateus Lopes o traçado da capela-
mor e do portal da Igreja. Uma vez aprovado o projecto, começaram as obras em 
finais de 1586. À frente da fábrica do convento de S. Gonçalo fica Gonçalo Lopes 
e Pero Afonso que se ocupam da obra até ao início do século seguinte. Durante 
quase 100 anos não se trabalhou na fachada. Em 1683, no tempo de frei João da 
Madre de Deus, a comunidade decidiu reiniciar a obra e confiou a Manuel do 
Couto a finalização do projecto e a construção de uma galeria aberta – a modo 
de loggia – sobre a nave das capelas orientadas ao meio-dia22.

A Varanda dos Reis é feita em correspondência com a estatuária do Portal. É 
da mesma fábrica e foi contratada em 1683 pelo mestre de pedraria e arquitecto 
Manuel do Couto. Na cornija, por cima das galerias, sobressaem seis pirâmides, 
assentes em pedestais e no paramento à esquerda do pórtico abre-se um janelão 
setecentista que ilumina o transepto.

Na cobertura destaca-se o zimbório, em telha e azulejo do século XVII. Di-
vidido em dois sectores, cobertos de telha de diferente inclinação, é rematado por 
um lanternim revestido a azulejo, em cujo cimo existem uma esfera armilar, um 
catavento e uma artística cruz dominicana. O contrato de construção do zimbório 
data de 17 de Março de 1641 e é obra do arquitecto Domingos de Freitas23.

A torre sineira sobressai em todo este conjunto pois é um dos mais interessan-
tes exemplares de campanários seiscentistas de Entre Douro e Minho. Ergue-se 
defronte da fachada principal e num nível mais elevado em relação ao templo. 
Possui planta quadrada, dividindo-se na vertical em três registos enquadrados 
por pilastras de canto, salientes em relação às paredes rebocadas. É obra de três 

22 ADP. Colecção de vários documentos. Livro 78. Fl. 355.
23 ADP. Livro 78. Fl. 75-76 v.
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mestres pedreiros: Domingos Moreira, João Moreira e Pascoal Fernandes que 
se comprometeram a construir a torre perante Frei Miguel de Santa Rosa, pro-
curador do Convento de S. Gonçalo24. O contrato não refere o autor do traço 
da torre sineira mas fornece-nos referências relacionadas com a sua construção, 
desde as medidas, passando pela sua localização em relação à igreja e com todos 
os pormenores essenciais à sua edificação.25

A planta geral da igreja do Convento é em cruz latina, com a capela-mor, 
transepto, nave, capelas laterais comunicantes e nártex.

2. O interior
2.1. As capelas

No interior da Igreja, comecemos pelo tecto. No paramento superior corre a 
cornija principal, de forte molduração, percorrendo a nave, é interrompida pelo 
orgão (do século XVIII que deve ter sido construído por Francisco Solha), pelo 
rompimento das janelas de quatro lóculos, a falsa abóbada de canhão, caixotões, 
nervuras e rosetões, falsos nichos e abóbadas de lunetas, a pintura dos evangelistas, 
do Papa (?), de Santo Agostinho, de S. Francisco e S. Domingos.

24 ADB. Nota Geral, nº 453, f ls. 133-134 v.
25 Idem.

Fig. 6 - Interior da Igreja

Do lado esquerdo (lado do Evangelho) existe o baptistério, do século XVII, 
com um óleo sobre tela, representando o baptismo de Cristo, pintura do século 
XVIII.
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Continuando pelo lado esquerdo, encontramos a capela de Santo António. 
Possui altar neoclássico de finais do século XVIII. Tem uma pintura no altar e 
imagem estofada a ouro e policromada, também do século XVIII. Esta capela 
comunica com a de Nossa Senhora do Rosário que possui pintura original sobre 
pedra do século XVII (1684). O estilo do altar é neoclássico e a imagem é estofa-
da a ouro e policromada do século XIX. À capela de Nossa Senhora do Rosário 
liga-se a Confraria de Nossa Senhora do Rosário que é erigida em 17 de Maio 
de 1626.

Logo a seguir, a terceira capela do lado do Evangelho, que comunica com a 
anterior de Nossa Senhora do Rosário, é a de Santiago.  Possui altar barroco, do 
século XVIII, pintura sobre pedra dos séculos XVII-XVIII e imagem, do século 
XVII, em madeira policromada. É de estilo nacional, com colunas salomónicas 
(a principal decoração são cachos de uva). 

Junto da porta da fachada lateral, no corpo da Igreja mas do lado da Epís-
tola, dando para o Largo de S. Gonçalo, existe a capela de S. Jacinto, de estilo 
barroco, século XVIII. 

A comunicar com a anterior está a capela de Nossa Senhora do Pópulo ou 
da Guia, de estilo neoclássico, génese da Ordem Terceira de S. Domingos. Nesta 
existiu a imagem do Senhor dos Aflitos ou Afligidos, mudada em 1725 para a 
capela erigida sobranceira à «Rocha» e ao Largo de S. Gonçalo e que tomou o 
seu nome, pertencendo à Venerável Ordem Terceira do Patriarca S. Domingos.

No transepto da igreja há capelas colaterais de grande alçado e pouca pro-
fundidade. No lado do Evangelho, é de invocação ao Santíssimo Sacramento, 
onde se sediou a Confraria do Santíssimo Sacramento. É de estilo neoclássico, 
do século XIX. Junto do altar, na parede lateral, está um escudo com as armas 
dos Pintos, Vasconcelos e Cerqueiras.

A capela do lado da Epístola, também no transepto, era de invocação do 
Senhor Jesus, actualmente Senhora das Graças. Numa janela desta parede está 
encaixada, no exterior, a imagem de Nossa Senhora da Ponte, escultura do século 
XIV.

Junto desta capela está a de Santa Rosa ou do Descendimento da Cruz (ac-
tualmente de Santa Luzia) que é de estilo maneirista. A imagem de Santa Luzia 
é em madeira estofada a ouro e policromada, do século XVII. Possui duas telas, 
com pinturas de Santa Margarida e Santa Úrsula. Logo acima, a descida da Cruz, 
ao centro, Santo António (à esquerda) e S. Marcos (à direita). 

2.2. Os púlpitos
Existem ainda dois púlpitos, em estilo barroco, a imitar tecido, do século 

XVIII, situados na nave central, um do lado do Evangelho e outro do lado da 
Epístola, ambos encimados por esculturas que personificam a paz. 
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2.3. As colunas
A preceder a entrada da capela-mor existem duas colunas que enquadram 

o arco triunfal da mesma. Merecem alguma atenção pelo simbolismo de que se 
revestem 26. São de ordem dórica, imponentes, compostas por um pedestal formado 
de soco, um dado com uma inscrição e uma cornija que suporta a estrutura da 
coluna e, no cimo desta, a estátua de S. Pedro, no lado do Evangelho, e S. Paulo, 
no lado da Epístola27. No dado do pedestal da coluna de S. Pedro está gravada a 
seguinte inscrição: ESTE CONVENTO FVNDOV / EL REI DOM JOÃO 3º 
DESTE / NOME A HONRA DO GLORIO / SO S. G. DA ORDEM DE S. 
DOMINGOS NA / ERA DE 1540 E DEPOIS EL REI / DON SEBASTIÃO 
SEV NETO ALCAN / SOV LICENÇA DO PAPA PIO QVART / TO NO 
ANNO DE 1561 PERA NES / TES REINOS SE PODER RESAR / DO DITO 
S. E DO ANNO DE 1595 / EL REI DOM FELIPE NOSSO SENHOR O 2 
DESTE NOME /

Continua a inscrição na coluna de S. Paulo:
E PRIMEIRO DE PORTVGAL MAN / DOV DECLARAR POR HVMA/ 

/ PROVISAM SVA QUE ESTA / REGISTADA NO LIVRO DA CA / MARA 
DESTA VILA COMO ELLE HE / PADROEIRO DESTE CONVENTO / E 
COMO TAL DEFENDE QUE NA / CAPELLA MOR DO DITO CONVENTO 
SE NÃO POSSA ENTERRAR / NINGVEM COMO MAIS LARGA / MEN-
TE CONSTA DA DITA / PROVISAO QUE ESTA NO / ARQVIVO DESTE 
CONVENTO.

2.4. A capela-mor e seu altar
Passando à capela-mor, esta é muito profunda, de volta perfeita, com 

colunas joaninas, caixotões com florões, cornija quebrada e tramos assentes em 
mísulas. É bastante ampla e abrange um vasto espaço rectangular aproveitado 
para duas capelas que ladeiam a escadaria do altar-mor, a da estátua jacente de 
S. Gonçalo (túmulo simulado dos séculos XVI-XVII) e a dos votos (com imagens 
de S. Gonçalo dos séculos XVIII e XX), respectivamente do lado do Evangelho 
e da Epístola.                                                                                                         

Quanto ao altar-mor, a sua decoração é de estilo barroco joanino, com ima-
gens de S. Francisco e S. Domingos, do século XVIII. O transepto é rematado 
pela cúpula e lanternim sobre o cruzeiro, nervada e em caixotões decrescentes, 

26 Sobre estas colunas existe um exaustivo estudo, da autoria de MARTINS, Fausto – “Colunas 
Triunfais da Igreja de S. Gonçalo de Amarante”, publicado nas ACTAS DO CONGRESSO HISTÓRICO 
98, volume dedicado ao Património, Arte e Arqueologia.

27 O agrupamento iconográfico de S. Pedro e S. Paulo tem a sua origem na vinda dos dois Apóstolos 
para a cidade de Roma, local onde ambos padeceram o martírio.
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assente em triângulos sobre arcos duplos, também com caixotões, nascendo das 
cornijas, em tudo semelhantes às da capela-mor, por exigência do contrato havido 
com o mestre arquitecto Domingos de Freitas28, em 1641, ao qual foi entregue a 
obra d’ “ho cruzeiro da igreja do (...) senhor sam gonçallo pera que elle ho fizese de 
abobada (...) na com formydade da Capellamor (...)” e “duas frestas no cruzeiro” 
também “na Conformidade das da Capellamor”.

 Na nave são adoptadas soluções barrocas nos entablamentos e nos fingimen-
tos da abóbada paralelos à nave. É nesta que se abrem as seis capelas referidas atrás, 
três de cada lado. No paramento superior corre a cornija principal, percorrendo 
a nave, sendo interrompida pelo órgão, pelas janelas de quatro lóculos e pelos 
seus próprios requebros, da qual parte a falsa abóbada de canhão com o trompe 
d’oeil dos caixotões, nervuras e rosetões, falsos nichos, falsas abóbadas de lunetas 
e a pintura dos Evangelistas, de Santo Agostinho, S. Francisco, S. Domingos e 
(talvez) do Papa.

 Entre a capela do túmulo e a sacristia há uma passagem com um tecto em 
talha de madeira policromada (século XVII). O tecto é em forma de caixotões, 
num estilo de transição entre o maneirismo e o barroco. Também existe um lavabo 
de 1554, de estilo renascentista.

2.5. A sacristia
A sacristia, cuja porta tem a data de 1597, é uma sala de estilo maneirista e 

contém pinturas em tela do nascimento, baptismo e morte de S. Gonçalo, bem 
como de Santa Catarina de Sena (primeira freira dominicana, falando de um 
púlpito perante o Papa Clemente VIII) todas do século XVIII, da autoria de 
Manuel Correia e Sousa. Ainda possui pinturas de Santa Maria Madalena (século 
XVII) e uma imagem de S. Gonçalo em madeira, muito antiga. Os azulejos são 
do século XVII. 

28 SARDOEIRA, Albano – Notícia de alguns artistas que trabalharam em Amarante, pp. 28-31.
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Luís Manuel de Araújo
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Henut-taui: uma dama do antigo Egipto

Resumo 
Henut-taui foi uma dama egípcia que viveu na primeira metade do século X a. C., na 
XXI dinastia, filha do faraó Smendes e esposa de Pinedjem I, sumo sacerdote de Amon 
que exerceu o seu pontificado em Tebas (1070-1055 a. C.). A dama foi muito importante 
na época em que viveu, a avaliar pelos sonantes títulos exibidos em vários materiais fu-
nerários, e noutros documentos. Do seu espólio sobreviveu um sarcófago, vários papiros 
funerários, para além de estatuetas de faiança azul, guardadas em diversos museus. São 
esses vários materiais que nos informam sobre a rica titulatura de Henut-taui, a qual 
exibe importantes títulos, uns de timbre real e outros de âmbito sacerdotal, atestando 
os altos cargos a que podia chegar uma mulher da alta sociedade no Império Novo e no 
Terceiro Período Intermediário.

Abstract  
Henut-tawy, daughter of the Pharaoh Smendes, was an Egyptian lady who lived in the 
21st dynasty during the first half of the 10th century B.C. and married Pinedjem I, High 
Priest of Amon, who exercised his pontificate in Thebes (1070-1055 B. C.). She was very 
important at that time, according to the high titles found on several funerary objects 
and in other documents. A sarcophagus and several papyri survived from her tomb, 
not to mention blue faience statuettes which are today kept in several museums. These 
materials reveal the high social status of Henut-tawy, showing evidence of important 
titles, some royal and others of a religious nature. Such facts attest to the positions which 
a woman of high society could achieve in the New Empire and in the Third Intermedi-
ate Period.

Henut-taui foi uma dama egípcia que viveu na primeira metade do século 
X a. C., na XXI dinastia, sendo esposa de Pinedjem I, sumo sacerdote de Amon 
que exerceu o seu pontificado em Tebas (1070-1055 a. C.). A dama era filha do 
faraó Smendes, o fundador da XXI dinastia (então com a sua capital em Tânis, 
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no Delta Ocidental), e da rainha Tentamon, sendo por isso neta de Ramsés XI 
(1099-1070 a. C.), o último monarca do Império Novo1.

Henut-taui, cujo nome tem a tradução de «Dama das Duas Terras»2, foi 
muito importante na época histórica em que viveu, a avaliar pelos seus longos e 
sonantes títulos exibidos em vários materiais funerários e noutros documentos. 
Segundo Saphinaz-Amal Naguib3, ela foi co-esposa do sumo sacerdote de Amon, 
juntamente com Isitemkhebi A e provavelmente com outras esposas secundárias, 
para além de concubinas, como era típico na realeza – ou, como era o caso, nos 
pontífices amonianos que se assumiam com estatuto faraónico4.

Como na época outras damas de alta estirpe tiveram o mesmo nome, a He-
nut-taui que neste texto evocamos é habitualmente conhecida por Henut-taui A5. 
Nem todos os autores que estudaram este difícil período histórico estão de acordo 
quanto às relações familiares entre as várias personagens ligadas ao pontificado 
tebano da XXI dinastia. A opinião mais generalizada é a que considera a dama 
Henut-taui A mãe do sumo sacerdote Menkheperré (1045-992) e de Maatkaré A, 
cujas estatuetas funerárias exibem as mesmas características6. Foi também a mãe 
de Psusennes I, o mais influente e marcante faraó da XXI dinastia, cujo túmulo, 
descoberto em Tânis em 1939, mostra um requinte de baixela funerária só compa-
rável aos grandes reis do Império Novo (a qual se pode imaginar pelo «modesto» 
túmulo de Tutankhamon). Era ainda mãe de Mutnedjemet que, como era típico 
entre a família faraónica, casou com seu irmão Psusennes I.

Henut-Taui A estava representada no túmulo colectivo de Deir el-Bahari (num 
penhasco a sul do templo funerário de Mentuhotep II) conhecido por «esconderijo 
real» ou «primeiro esconderijo» («cachette royale»), com um sarcófago, que hoje 
se conserva no Museu Egípcio do Cairo (nº 71 da lista de Niwiński)7, no estilo 
característico dos ataúdes pintados da primeira metade da XXI dinastia.

Também lá foram encontrados vários papiros funerários (também conservados 
no Museu Egípcio do Cairo), para além das suas estatuetas de faiança azul, todas 

1 Ver ARAÚJO, «Ramsés IX» (pp. 739-780) e «Smendes» (pp. 793-794), em Dicionário do Antigo 
Egipto. Note-se que Smendes é a forma helenizada do nome egípcio Nesubanebdjed.

2 Para o nome veja-se RANKE, Die Ägyptischen Personennamen, I, 244, 12.
3 Para a importância de Henut-taui veja-se sobretudo NAGUIB, Clergé Féminin, pp. 81, 102, 134, 

144, 148, 151 e 182.
4 Ver ARAÚJO, O Clero de Amon, pp. 138-140.
5 Ver NAGUIB, Clergé Féminin, p. 257 (index I, 59); também em KITCHEN, The Third Inter-

mediate Period, pp. 49-55 §§ 42-45, p. 57 § 47; ainda em NIWINSKI, 21st Dynasty Coffins from Thebes, 
p. 206 (table V). 

6 Para Maatkaré A e o seu espólio funerário ver ARAÚJO, Estatuetas funerárias egípcias da XXI 
dinastia, p. 379.

7 Para o sarcófago de Henut-taui veja-se NIWINSKI, 21st Dynasty Coffins from Thebes, nº 71; para 
os papiros funerários ver ID., Studies on the Illustrated Theban Funerary Papyri, pp. 265 e 269.
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exibindo a serpente sagrada frontal e com textos curtos que nos dão, após o inicial 
sehedj e o título-nome de Osíris, dois títulos diferentes: alguns exemplares apre-
sentam a ilustre dama como filha do rei e outros como esposa do rei8. São esses 
vários materiais que nos informam sobre a rica titulatura de Henut-taui A, a qual 
exibe importantes títulos, uns de timbre real e outros de âmbito sacerdotal, embora 
ambos se completem na sonoridade das funções que lhe estavam cometidas.

É em pose de rainha e com o seu nome encartelado que a esposa de Pined-
jem I surge nas estatuetas funerárias e noutros materiais do seu espólio fúnebre. 
Existem estatuetas funerárias com o nome de Henut-taui A no Museu Egípcio 
do Cairo9, em Inglaterra, nomeadamente em Cambridge (Fitzwilliam Museum) 
e Londres (pelo menos no Petrie Museum, University College, sendo possível 
que esteja também representada no British Museum)10 e ainda em França (no 
Museu do Louvre, Amiens, Besançon e na colecção Aubert)11. Henut-taui A tem 
ainda estatuetas suas em Malta (La Valetta)12, na Alemanha (em Hildesheim)13, 
em Espanha (no Museu Arqueológico Nacional de Madrid e no Museu Víctor 
Balaguer de Vilanova i la Geltrú)14, nos Estados Unidos (no Museum of Fine Arts 
de Boston e na Califórnia, San Bernardino)15, e ainda numa colecção privada 
do Canadá16. Também foram detectadas figurinhas da ilustre dama à venda no 

8 De facto Henut-taui era filha de rei (Smendes) e esposa de rei (Pinedjem I), embora seja contesta-
da a realeza que Pinedjem I a si mesmo se atribui. Para a fórmula sehedj e o título-nome de Osíris, que 
amiúde introduzem os textos das estatuetas funerárias, veja-se ARAÚJO, Estatuetas funerárias egípcias da 
XXI dinastia, pp. 283-285.

9 Para as estatuetas funerárias existentes no Museu Egípcio do Cairo ver NEWBERRY, CGC: Funerary 
Statuettes, pp. 361-363 (CG 48461-48463, sendo o CG 48462 uma estatueta em pose de capataz).

10 Há estatuetas em Londres, no Petrie Museum, University College (PETRIE, Shabtis, pp. 14 e XX, 
nº 254, capataz) e em Cambridge, Fitzwilliam Museum (com um exemplar exposto, nº E55.1932).

11 Há exemplares em Paris (Museu do Louvre, uma estatueta em ZIEGLER, Archéologia, 223, p. 25, 
fig. 3, e em Tanis, pp. 118-119, nº 1), na colecção Aubert (AUBERT, Statuettes Égyptiennes, p. 142 e pl. 27, 
fig. 59-60), em Amiens (Musée de Picardie, PERDU e RICKAL, Amiens, p. 73 nos 97-98) e em Besançon, 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie (GASSE, Loin du Sable, p. 56, nº 45). 

12 Para o chauabti de Malta, La Valetta, ver HALL e JANSSEN, Chronique d’Égypte, 59/117, pp. 
18-19, nº 117.

13 Para o exemplar de Hildesheim ver SCHMITZ, Nofret, II, p. 126, nº 160a, e EGGEBRECHT, 
Pelizaeus-Museum, p. 77, fig. 72. 

14 Em Espanha há dois exemplares no Museo Arqueológico Nacional de Madrid, um dos quais está 
em exposição (nos 5 e 13 da lista de TODA, L’Antic Egipte, p. 44), e um outro no Museu Victor Balaguer, em 
Vilanova i la Geltrú (TODA, Catálogo, p. 32, nº 97, MONTERO e PADRÓ, Catàleg del Museu Balaguer, 
p. 2, nº 59, MORENO e PARRILLAS, Revista de Arqueología, 84, p. 57 e ainda BAQUÉS ESTAPÉ, 
Informacion Arqueologica, 10, p. 3).

15 Nos Estados Unidos existem estatuetas em Boston (lista de Joyce Haynes: 65.1737) e na Califórnia, 
S. Bernardino (SCOTT III, Temple, Tomb and Dweling, p. 103, nº 60A).

16 Há um exemplar numa colecção privada do Canadá, Ontario (HAYNES, Shabtis, pp. 18-19). 
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mercado de antiguidades, sempre bem fornecido de estatuetas funerárias egípcias 
para aquisição por interessados coleccionadores17. 

Infelizmente, entre as mais de cem estatuetas funerárias datadas da XXI 
dinastia existentes em Portugal (sobretudo no Museu Nacional de Arqueologia 
e na Sociedade de Geografia de Lisboa) não há nenhuma pertencente a Henut-
taui A. Na verdade, há duas estatuetas com o nome de Henut-taui no acervo da 
Sociedade de Geografia de Lisboa, mas pertencem a uma dama homónima, de 
modestos títulos.

Num dos papiros com o seu nome vemos Henut-taui em digna pose de vene-
ração, acompanhada por uma imagem do seu ba, o elemento psíquico que fazia 
parte integrante da pessoa e que se pode considerar como sendo a força eterna 
que confere capacidade de movimento ao defunto no Além18. 

Mais do que nas suas estatuetas, cujo espaço para redacção de textos era 
assaz reduzido, é sobretudo no seu sarcófago e nos papiros fúnebres que se po-

Estatueta funerária de faiança azul da dama 
Henut-taui com uma inscrição hieroglífica 
frontal, onde o seu nome surge dentro da 
tradicional cartela  (Museu Victor Balaguer de 
Vilanova  i la Geltrú, Catalunha, Espanha).

17 Quanto ao mercado de antiguidades, sirva como exemplo DROUOT, 1992 (29/6), F (Mad. A); 
ID., 1993 (30/4), p. 20, nº 112 (capataz), e ID., 1994 (12/7), p. 16, nº 140. 

18 Para o significado do ba como elemento metafísico componente da totalidade do ser veja-se 
ARAÚJO, «Ba», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 131-132.
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dem aquilatar os sonoros títulos desta ilustre dama. De facto, os seus títulos reais, 
pintados num papiro funerário ou no seu sarcófago, apresentam-na como filha do 
rei, filha da grande esposa real, grande esposa real, mãe do rei e mãe da grande 
esposa real, enquanto os títulos de timbre sacerdotal a declaram superiora do 
harém de Amon, mãe do sumo sacerdote de Amon, mãe do comandante supremo 
do exército do Norte e do Sul, mãe da adoradora divina de Amon e mãe divina 
de Khonsu, entre outros19.

O nome de Henut-taui figurava ainda num vaso descoberto em Tânis, onde 
ela era chamada «Mãe de Khonsu» (Mutenkhonsu), subentendendo-se neste caso 
que o seu filho Psusennes I seria Khonsu. Assim, a preponderante tríade tebana 
de Amon, Mut e Khonsu estava personificada em Pinedjem I (sumo sacerdote de 
Amon em Tebas mas cujos títulos o apresentam com o estatuto de rei), Henut-taui 
A (fazendo o papel de Mut) e o jovem Psusennes I. O referido vaso encontra-se 
actualmente no Museu Egípcio do Cairo, com outros materiais achados no tú-

Imagem da rainha Henut-taui num papiro 
funerário, vendo-se também a imagem do seu 
ba sobre um altar (Museu Egípcio do Cairo). A 
dama exibe sandálias de pontas reviradas, um 
colar requintado e usa um vestido transparente 
com duas longas faixas caindo da cintura. So-
bre a peruca tem um diadema de onde irrompe 
a serpente sagrada.

19 Ver NAGUIB, Clergé Féminin, p. 257 (index I, 59).
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mulo tanita. Também num bloco visto entre as ruínas de Akhmim foi possível ler 
o nome de Henut-taui dentro de uma cartela, atestando a sua afirmação como 
esposa real20.

Os títulos de Henut-taui
Apresentamos de seguida a generosa panóplia de títulos exibidos por Henut-

-taui no papiro funerário que neste artigo se publica, dando-se para cada caso a 
transcrição, para que possam ser lidos em prosódia aproximada, e a respectiva 
transliteração a partir do texto hieroglífico.

Osíris (Usir: Wsir) – O título-nome de Osíris era conferido aos defuntos que, 
em princípio, tinham passado pelo tribunal de Osíris, onde proclamavam o capí-
tulo 125 do «Livro dos Mortos» atestando a sua vivência justa e maética durante 
a sua vida terrena. De resto, só assim é que podiam alcançar o Além onde como 
seres deificados fruiriam, tal como Osíris, a vida eterna.

Grande concubina de Amon em Tebas (hesit aat en Amon en Uaset: Hsyt 
aAt n Imn n WAst) – Este título reflecte bem a importância das esposas divinas de 
Amon, preferindo alguns traduzir a forma hesit por «favorita» ou «música» do 
harém de Amon (ou então do «grupo musical» de Amon»).

Filha do rei (sat-nesu: sAt-nsw) – Título que também se pode interpretar como 
princesa. De facto Henut-taui era filha do rei Smendes e da rainha Tentamon.

Filha da esposa real (sat-hemet-nesu: sAt-Hmt-nsw) – A esposa real aqui referida 
é a princesa Tentamon, filha de Ramsés XI. O casamento de Smendes, fundador 
da XXI dinastia, com Tentamon reforçou as suas pretensões ao trono.

Mãe do rei (mut-nesu: mwt-nsw) – De facto Henut-taui era mãe do rei Psu-
sennes I que reinava em Tânis, embora tivesse autoridade teórica sobre todo o 
Egipto. Mas na prática a autoridade em Tebas e em todo o Sul do Egipto estava 
durante o seu reinado nas mãos do poderoso clero de Amon. 

Mãe do sumo sacerdote de Amon (mut en pa hem-netjer tepi en Amon: mwt 
n pA Hm-nTr tpy n Imn) – O título reflecte o facto de Henut-taui ser mãe do sumo 
sacerdote Menkheperré, que sucedeu no pontificado a outros filhos de Pinedjem 
I (e da sua outra esposa Isitemkhebi A).

20 Ver ARAÚJO, Estatuetas funerárias egípcias da XXI dinastia, pp. 339 e 360, notas 21 e 22.
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Mãe da adoradora divina de Amon (mut en duat-netjer en Amon: mwt n 
dwAt-nTr n Imn) – Henut-taui era mãe da adoradora divina Maatkaré A, que, de-
vido à especificidade das suas funções, não se casou: de facto, a adoradora divina 
(duat-netjer) deveria manter-se virgem, sendo «casada» apenas com Amon.

Mãe da grande esposa real (mut en hemet-nesu ueret: mwt n Hmt-nsw wrt) – A 
grande esposa real é a rainha Mutnedjemet, casada com seu irmão Psusennes I, 
como acima vimos.

Sacerdotisa de Mut a grande senhora de Acheru (hemet-netjer en Mut ueret 
nebet Acheru: Hmt-nTrt n Mwt wrt nbt Isrw) – Henut-taui estava ligada ao culto da 
deusa Mut, cujo templo se situava a sul do grande templo de Karnak, dedicado a 
Amon-Ré, esposo da deusa. O epíteto de senhora de Acheru deriva do nome do 
lago sagrado que envolvia o templo da deusa.

A superiora do templo de Khonsu em Tebas (aat en per en Khonsu em Uaset, 
nefer-hotep: aAt n pr n   nsw m WAst, nfr-Htp) – O pequeno templo de Khonsu, si-
tuado a sueste do grande templo de Karnak dedicado a Amon-Ré, é hoje 
considerado como um dos mais bem conservados do Egipto. Era aí que Henut-
taui exercia as suas altas funções como sacerdotisa do deus lunar, o qual tinha o 
epíteto de Nefer-hotep.

Sacerdotisa de Onuris-Chu, filho de Ré (hemet-netjer en Anher-Chu sa 
Ré: Hmt-nTrt n In-Hr-Sw sA   ) – Esta divindade sincrética resulta da associação de 
Onuris (An-hur) divindade solar venerada em Sebenitos, no Delta, e em Tis, no 
Alto Egipto (também chamada Tinis), com Chu, também divindade solar.

Mãe divina de Khonsu Criança (mut-netjer en Khonsu-pa-khered: mwt-nTr 
n xnsw-pA-Xrd) – O título procura enfatizar a relação entre a deusa Mut (mãe de 
Khonsu, o jovem deus tebano filho de Amon e Mut) e a rainha.

Primeira grande esposa real de sua majestade (hemet-nesu ueret tepit en 
hemef: Hmt-nsw wrt tpyt n Hm.f) – Este desenvolvido título pressupõe, como já 
antes referimos, a existência de outras esposas secundárias na corte faraónica. O 
rei aqui evocado é o sumo sacerdote Pinedjem I, cuja realeza é controversa.

Senhora das Duas Terras (nebet Taui: nbt-TAwy    ) – Correspondente feminino 
do título real de senhor das Duas Terras (neb Taui), o qual equivalia a rei do Alto 
e Baixo Egipto. Assim sendo, a sua versão feminina pode ser entendida como 
rainha do Alto e Baixo Egipto.
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Após a enumeração dos títulos o papiro apresenta a própria personagem com 
o seu nome dentro de uma cartela:

Duat-Hathor Henut-taui: DwAt Ht-Hr Hnwt-tAw – A tradução do nome com-
pleto é «Adoradora de Hathor, Dama das Duas Terras». Note-se que o mais 

Texto em hieróglifos cursivos, dispostos 
em seis linhas verticais, pintados no 
papiro funerário de  Henut-taui (Museu 
Egípcio do Cairo). Note-se que os nomes 
de Henut-taui e Tentamon estão dentro 
de cartelas.

importante cargo sacerdotal feminino, que iria crescer em poder religioso (e até 
político) a partir da XXII dinastia, foi o de adoradora divina (duat-netjer), embora 
Henut-taui se fique aqui pelo título-nome de adoradora de Hathor.

Segue-se finalmente a filiação da dama, que era filha de Tentamon, cujo 
nome surge dentro de uma cartela: ms n TA-nt-Imn. 

Alguns dos títulos de Henut-taui presentes no papiro funerário e no sarcófago 
que se conserva no Museu Egípcio do Cairo reflectem uma clara ligação à realeza 
e outros estão conotados com o pontificado tebano:

1.  Filha do rei (princesa)
2.  Filha da grande esposa real
3.  Primeira grande esposa real              realeza
4.  Mãe do rei (rainha mãe)
5.  Mãe da grande esposa real

3.  Primeira grande esposa real              realeza
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6.  Superiora do harém de Amon
7.  Mãe do sumo sacerdote de Amon
8.  Mãe da divina adoradora de Amon                pontificado
9.  Sacerdotisa de Mut de Acheru
10. Superiora do templo de Khonsu

A recheada titulatura de Henut-taui demonstra bem a interligação entre os 
altos cargos político-ideológicos ligados à realeza faraónica e as funções sacer-
dotais, neste caso da principal divindade então cultuada no Egipto, Amon de 
Tebas, conhecido pelo epíteto de «rei dos deuses». E no âmbito das suas funções 
sacerdotais note-se que a dama era também figura de relevo entre a clerezia das 
divindades familiares do deus tebano, a deusa Mut, sua esposa, e o jovem deus 
Khonsu, seu filho, cujos templos ficavam perto do grande complexo amoniano 
de Karnak. Esta acumulação de títulos notáveis é ainda um claro exemplo de 
como uma mulher podia, no antigo Egipto, alcançar altos cargos e uma notória 
influência na sociedade que não se compara à situação desfrutada pelas mulheres 
de outras sociedades pré-clássicas coevas do Egipto faraónico.

Conjunto de estatuetas funerárias de faiança azul: a rainha Henut-taui e os seus contemporâ-
neos. As estatuetas de Henut-taui são as da segunda fila (Museu do Louvre).

8.  Mãe da divina adoradora de Amon                pontificado
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Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Crimes na Serra1

Resumo
Através de algumas dezenas de cartas de perdão régias originais, estuda-se os crimes, os 
delitos e a actuação das várias justiças na região da Serra da Estrela, na segunda metade 
do século XV, procurando, através de uma incidência regional, recordar os grandes 
problemas ligados à justiça e à criminalidade medievais portuguesas.

Abstract
Based on an analysis of more than thirty original royal pardons, this paper focuses on 
crime and criminal offences in the late 15th century as well as actions taken by various 
orders of justice in the Serra da Estrela region, a mountainous area in Central Portugal. 
Through this local focus, the author seeks to recollect the main problems concerning 
crime and justice in Medieval Portugal.

As páginas que se seguem foram escritas a partir do estudo de cerca de três 
dezenas de cartas de perdão outorgadas pelo rei de Portugal, no século XV, a 
homens e mulheres que nasceram ou viveram em algumas povoações da Serra da 
Estrela. Seria bom poder tratar estatisticamente o crime e o castigo medievais; e 
assim perceber, por exemplo, se os rigores do clima da serra e as dificuldades de 
subsistência de quem lá vivia tinham uma tradução directa na agressividade entre 
as pessoas, nas formas e na intensidade das solidariedades, na dureza das reacções, 
na capacidade de resposta das justiças do rei. Afinal foi elaborada e defendida, 
na criminologia oitocentista, uma lei térmica da criminalidade, segundo a qual 
nas regiões do Sul dominavam os crimes contra as pessoas nas estações de maior 
calor, enquanto ao Norte, na estação fria, dominavam os crimes contra a proprie-

1 Este texto é uma versão corrigida do apresentado às Jornadas Históricas do Concelho de Gouveia 
(Gouveia, 22-24 de Março de 2001), em que participei como convidado do coordenador científico, Prof. Dr. 
José Pedro Paiva, da Faculdade de Letras de Coimbra. As actas deste encontro não foram publicadas.
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dade2. Seria bom, mas não é possível, pois os documentos que sobreviveram não 
nos permitem quaisquer veleidades de quantificação rigorosa3. Por essa razão, de 
resto, nem sequer utilizei, para estas linhas, todos os que conheço. De modo que 
não se espere retrato, antes aguarela: a partir de umas quantas narrativas que, já 
no seu tempo, calavam o óbvio, por um lado e o incómodo, por outro e repetiam 
avisadamente o que as justiças do rei desejavam ouvir, procuraremos, conscientes 
das nossas próprias distorções e supostas evidências, entrever alguns momentos e 
aspectos da vida, da sociedade e da sociabilidade tardomedievais na Serra4. 

Homicídios, agressões, crimes de sangue
Neste modo de começar já há uma escolha: os crimes que, para nós, são 

mais graves mas que, na época em análise, podiam não ser. O rei compreendia e 
perdoava mais facilmente uma morte de homem na sequência de discussão azeda 
e eventualmente etilizada do que o roubo de gado ou um fogo posto; talvez porque 
considerasse os últimos crimes mais perigosos para a estabilidade social. Além 
disso, casos havia em que os presumidos ou reais responsáveis por um assassinato 
pouco ou nada podiam aduzir em seu favor. De modo que, quanto mais sóbrio o 
relato, melhor: em Gouveia “fora morto”5 Aires Gomes, morador na vila e acu-
sado do crime Pedro Gonçalves, igualmente morador na vila. Das circunstâncias 
do sucedido nada viremos jamais a saber, porque nada se diz; é de crer que não 
ajudassem à defesa; o documento que nos chegou está datado de 4 de Dezembro 
de 1471 e nele se afirma que o problema sucedera três anos antes. Mas a partir 
daí a carta de perdão oferece-nos muita coisa. Fugido de casa, “a monte”, como 
dizemos hoje, o acusado participou voluntariamente na armada que, em 1471, 
conquistou Arzila e ocupou Tânger que a população muçulmana abandonara; 
cumpria assim um primeiro requisito para obter o perdão do rei. O segundo, sem 

2 Criação da Escola Cartográfica ou Geográfica, de Quetelet e de Guerry.
3 Sobre este assunto, veja-se GAUVARD, Claude – “Les sources judiciaires de la fin du Moyen 

Âge peuvent-elles permettre une approche statistique du crime?”, in Commerce, Finances et Société (XIeCommerce, Finances et Société (XIeCommerce, Finances et Société (XI - 
XVIeXVIeXVI  siècles). Recueil de Travaux d’Histoire médiévale offert à M. le Profésseur Henri Dubois, ed. de 
Ph. Contamine, T. Dutour e B. Schnerb, Paris, 1993, p. 469-488; e DUARTE, Luís Miguel – Justiça e 
Criminalidade no Portugal Medievo (1459-1481). Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia, 1999, p. 58-60.

4 Sobre o crime e a justiça medievais, destaco GAUVARD, Claude – “De Grâce especial”. Crime, 
État et Société en France à la fin du Moyen Âge. Paris, Publications de la Sorbonne, 1992 (2 vols.); BAZAN 
DIAZ, Iñaki – Delincuencia y criminalidad en el pais vasco en la transición de la Edad Media a la 
Moderna, Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1995; MENDOZA GARRIDO, 
Juan Miguel – Delincuencia y represión en la Castilla bajomedieval (los territorios castellano-manchegos), 
Granada, Grupo Editorial Universitario, 1999; DUARTE, Luís Miguel – O.c. na nota anterior. Em 
qualquer destas quatro obras há referências bibliográficas extensas.

5 Uma voz passiva impessoal é sempre mais desculpabilizadora.
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o qual o monarca nada poderia fazer, era garantir o perdão das partes, o que na-
quele tempo significava os familiares aquém do quarto grau6. Como esse perdão 
devia obrigatoriamente ser testemunhado em documentos notariais, a residência 
dos tabeliães dá-nos uma boa ideia da dispersão daquela família. Para provar o 
perdão dos familiares deste Aires Gomes, Pedro Gonçalves apresentou nove docu-
mentos, assinados por um tabelião em Sintra, por um tabelião em Lagos, por um 
tabelião em S. Lourenço da Barrosa, por um tabelião em Melo7, por um tabelião 
em Manteigas e por um tabelião em Gouveia – a este último coube redigir quatro, 
o que sugere que o núcleo mais numeroso da família continuava na vila; outros 
espalharam-se pela serra e alguns viviam já bastante longe. O primeiro perdão 
particular foi registado em 20 de Agosto de 1470, o último em 28 de Novembro 
do mesmo ano. Portanto, Pedro Gonçalves andou três meses atrás dos familiares 
do morto, em viagens que o levaram pela serra até Sintra e a Lagos; quando foi a 
Marrocos já tinha essas diligências concluídas. Por último, podemos reconstituir 
a família aquém do quarto grau do morto8. Um dos irmãos, Jorge Gomes, per-
doou ao acusado com uma condição: “que nom falasse nem participaasse com 
Diogo Fernandez e Gonçalo Rodriguez que foram culpados na dita morte”, ou 
o seu perdão deixaria de valer. Esta observação sugere-nos que, aos olhos de um 
familiar, pelo menos, houve outros dois homens responsáveis pelo homicídio9. 

Ora chegou-nos uma outra carta de perdão, pelo mesmo caso, mas concedida a 
Pedro Gonçalves, de Gouveia10.

Não há grandes diferenças para o caso seguinte, também passado em Gouveia: 
o acusado foi João Quaresma11, escudeiro do Conde de Monsanto; houve dois 
mortos: um barbeiro da vila, Pedro Eanes e um castelhano, “nom vizinho nem 

6 Não me deterei, porque não vem ao caso, no complexo processo de calcular estes graus de 
parentesco segundo a Igreja romana na Idade Média Tardia, a partir do 4º Concílio de Latrão (1215), que 
adopta o cômputo germânico. Fique-se apenas com a ideia de que tal podia significar algo assim como 
um total de 188 pessoas consanguíneas, das quais 88 pertenciam à geração do indivíduo tomado como 
centro.

7 Gouveia.
8 Reconstituição que deverá sempre ser vista como aproximada, porque é de crer que nem os próprios 

soubessem exactamente onde terminavam esses complexos laços de parentesco. O pai era Gomes Martins; 
da mãe não se fala, porque talvez já tivesse falecido; três irmãos: Jorge Gomes, Pedro Gomes e Pai Gomes; 
uma tia viúva, Inês Vasques; quatro primos: Aires Ferraz, Gomes Fernandes, Isabel Afonso e Nuno Álvares; 
e um sobrinho, Henrique Gomes. É visível a riqueza destes dados para a história da família e da população 
medievas; veja-se o trabalho de Antónia Paula da Rocha Coelho, Estruturas familiares na Idade Média a 
partir das cartas de perdão (1471-1472), Porto, 2003 (policop.).

9 Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 21, fól. 87.Chancelaria de D. Afonso V, Livro 21, fól. 87.Chancelaria de D. Afonso V
10 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 21, fól. 85. O documento parece em tudo igual ao que analisámos, Chanc. Af. V, L. 21, fól. 85. O documento parece em tudo igual ao que analisámos, Chanc. Af. V

mas está incompleto, porque não continua no fólio 85 v.
11 Não sabemos de onde era.
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naturall dos nossos regnos nem morador em nenhuum lugar delles”. O percurso 
de João Quaresma foi igual ao que acabámos de ver: fugiu de casa, combateu 
em Arzila, esteve com Afonso V em Tânger até o rei regressar, obteve perdão 
das partes plasmado em oito documentos12, que nos dão a família do barbeiro13. 
O castelhano não tinha parentes em Portugal14. Adiante encontramos mais duas 
cartas de perdão pelo mesmo caso, concedidas a Pai Gomes e a Pedro Gomes 
(irmãos?), moradores em Gouveia15; mas estes apresentam apenas cinco perdões 
das partes e são mais precisos, afirmando que Gregório Gil, Gonçalo Eanes, 
Pedro Eanes, João Esteves, Gonçalo Martins, Fernão Martins e Margarida Gil 
eram primos do morto16. Passaremos adiante as histórias de Jorge Fernandes, 
morador na Covilhã, que matou (em auto-defesa, diz ele) um ferrador do Porto17, 
ou a de Fernão Gil, de Torrozelo (Seia), acusado do homicídio de um homem 
que vivia com Fernão Gomes de Góis18.

Muito mais sério foi um incidente no Sabugal, do qual resultaram quatro 
mortos: Afonso Tomé “o Velho”; Afonso Tomé “o Moço”, João Tomé e Lourenço 
Pires e pelo qual foram acusados seis homens do Conde de Marialva, já falecido 
à data: dois criados, três escudeiros e um homem de pé. O número de mortos, a 
homogeneidade dos atacantes e dos atacados sugere um conflito de bandos ou, 

12 Cinco de dois tabeliães de Gouveia (nos anos 70 do século XV trabalhavam na vila, pelo menos, 
os tabeliães João Gonçalves e Afonso Henriques), três de tabeliães em Montalvão, Monforte e Castelo de 
Vide).

13 A viúva, Helena Mendes; três irmãs – Inês Eanes, Leonor Eanes, Maria Eanes; Fernando Álvares, 
morador na aldeia de Cavães, no termo de Gouveia, tutor dos filhos do morto e em nome deles (nota de 
extrema importância: após a morte de João Quaresma, fora logo nomeado um tutor para os órfãos, apesar 
de a mãe ser viva; esse homem não pertencia à família nem vivia na vila); depois vem uma enumeração 
indiscriminada e confusa: Gonçalo Anes, Gregório Gil, Gil Esteves, Gonçalo Martins, Fernão Martins e 
Afonso Martins Barbas (acerca do qual se afirma que era “tutor de seus filhos, sobrinhos do falecido”), 
Margarida Gil e João Esteves – todos parentes do morto.

14 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 29, fól. 73 v. Documento de 21 de Dezembro de 1471, de Lisboa.Chanc. Af. V, L. 29, fól. 73 v. Documento de 21 de Dezembro de 1471, de Lisboa.Chanc. Af. V
15 Em rigor, só mencionam a morte do barbeiro e não a do castelhano (A.N./T.T., Chanc. Af. V,  Chanc. Af. V,  Chanc. Af. V

L. 21, fól. 81).
16 As diferenças entre as duas listas sublinham as limitações destas fontes para a reconstituição de 

famílias.
17 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 162: através desta carta, de 3 de Julho de 1480, obteve o Chanc. Af. V, L. 32, fól. 162: através desta carta, de 3 de Julho de 1480, obteve o Chanc. Af. V

perdão do rei com a condição de servir um ano em Ceuta; menos de dois meses depois, em 24 de Julho de 
1480, regressa ao rei e consegue que este lhe comute esse degredo pelo pagamento de uma multa de 2000 
reais para a Arca da Piedade, uma rubrica que o monarca utilizava para dar esmolas ou, como era próprio 
de umas finanças ainda pouco estruturadas e com rubricas indistintas, para o que fizesse falta (A.N./T.T., 
Chanc. Af. V, L. 32, fól. 137).Chanc. Af. V, L. 32, fól. 137).Chanc. Af. V

18 Não foi possível saber de onde era natural nem se tinha família, apesar dos pregões lançados 
pela vila de Góis (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 35, fóls. 114-114 v). Sobre Fernão Gomes de Góis, veja-Chanc. Af. V, L. 35, fóls. 114-114 v). Sobre Fernão Gomes de Góis, veja-Chanc. Af. V
-se MORENO, Humberto Baquero – A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e Significado Histórico. 
Lourenço Marques, Sep. da “Revista de Ciências do Homem” da Universidade de Lourenço Marques, 
Vol. IV, Série B, 1973, p. 820-821.
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pelo menos, de uma família com os homens do Conde. Impossível saber mais. 
Integrados na hoste do Conde de Marialva, os homicidas participaram na expedi-
ção a Marrocos em 1464 – uma aventura irresponsável de D. Afonso V, recheada 
de incidentes pouco dignos19. Entretanto o Conde morreu; as complicações que 
essa morte acarretou impediram-nos de se inscreverem no livro dos homiziados 
- condição obrigatória para obter o perdão régio – e de pedirem esse perdão no 
prazo estipulado. Todos apresentam cinco documentos com o perdão das par-
tes20, o que nos permite de novo reconstituições familiares sumárias21. O crime foi 
gravíssimo e o processo do perdão descuidado: falta de documentos, desrespeito 
dos prazos e, com toda a certeza, muitos familiares não contactados. Creio que 
no despacho favorável do rei pesou a morte recente do senhor dos acusados, bem 
como a presença deles em Marrocos, numa expedição que “O Africano” devia 
querer esquecer rapidamente. Nestes casos, por último, estou convicto de que os 
bandos dos fidalgos exerciam verdadeiro terror sobre as famílias desprotegidas, 
obrigando-as a conceder o perdão22.

Muitas agressões ou cenas de pancadaria terminavam com ferimentos no 
corpo e na reputação, mas sem desenlaces fatais. Como começavam? É difícil 
de apurar. Acredito que, em muitos casos, se tratava de questões de honra, de 
precedência, de virtude das mulheres da família ou de afirmação de virilidade 
própria – como já alguém escreveu, quanto mais pequenas são as pessoas, maior 
a sua susceptibilidade. Depois, esta gente nervosa, amedrontada, profundamente 
insegura, reagia demasiado depressa e quase sempre por excesso; à rápida tem-
pestade seguia-se uma não menos rápida bonança, mas muitas vezes o mal estava 
feito. O mal, no caso de Vasco Gonçalves, da Covilhã, foi ter agredido e ferido 
a madrasta, casada com Gonçalo Rodrigues, seu pai – causando-lhe nomeada-
mente o “quebramento do olho”23. Já Francisco Lopes, natural de Gouveia, terá 

19 De um deles resultaria a morte do velho capitão de Ceuta, D. Pedro de Meneses, para salvar a 
vida ao rei, que começara por ser temerário e acabou a fugir para salvar a pele de forma cobarde.

20 De dois tabeliães no Sabugal, de um outro em Valhelhas e de um tabelião em Estremoz.
21 Catarina Eanes era viúva de Afonso Tomé “o Moço”; Leonor Gonçalves viúva de Afonso Tomé 

“o Velho”; Mateus Pires era irmão de Lourenço Pires e parente dos outros três falecidos; Rodrigo Afonso, 
cantor de D. Afonso V, era filho do “Velho” e irmão do “Moço” e de João Tomé; Pedro Ceboleiro, Afonso 
Gonçalves e Diogo Afonso, abade do Sabugal, Nicolas Fernandes, filho de Afonso Gonçalves; Pedro 
Gonçalves e João Gonçalves, irmãos de Afonso Gonçalves e todos parentes e “dividos” dos mortos.

22 As cartas de perdão foram passadas em Castelo Branco, em 1 e 13 de Novembro de 1464 (A.N./ 
/T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fóls. 42 v., 50 v, 78 v., 170 v.). Chanc. Af. V, L. 8, fóls. 42 v., 50 v, 78 v., 170 v.). Chanc. Af. V

23 Interessante campo de investigação, a semântica do corpo, as palavras utilizadas para referir 
doenças, ferimentos e incapacitações. Neste caso específico, “quebrar um olho” significa trespassá-lo ou 
furá-lo. O agressor não se livrou de andar fugido de casa, de se inscrever na expedição de 1471 e precisou 
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agredido Fernão de Gouveia, lá morador, enquanto este andava a lavrar a terra: 
discussão de vizinhos, de gente do campo, por limites de terras, por águas, por 
estragos de animais?24 Por vezes eram as próprias vítimas que protestavam terem 
sido agredidas “sem razão e sem porquê”; foi o caso de um habitante da Covilhã, 
que recebera “pancadas” de João Lopes, escudeiro do contador da vila25.

Ontem como hoje surpreendemos ódios antigos, que por vezes explodiam 
em violência: Vasco Fernandes, morador na Covilhã, quando ia por um cami-
nho perto da Corredoura Nova26, cruzou-se com o jovem Vicente, com o qual 
já tivera “razões”, ou seja, desentendimentos e ter-lhe-á dado “certas maçaduras 
na cabeça e feridas”. Foi preso e entregue a um fiador que o deveria apresentar 
à justiça sempre que requerido27. 

Pero Vasques Boliço, da Covilhã, queixou-se de que o alfaiate Pedro Vasques, 
da vila, o ferira na cabeça, “da quall [ferida] jouvera muito tempo em cama a 
curar e que lhe custara bem mill e duzentos reaes”. A agressão fora “em vindicta 
e revendicta, de propósito e sobre segurança, tendo-o já dantes ameaçado”... – o 
que este formulário, rotineiramente repetido, significa é que entre os dois homens 
havia inimizade antiga e que o agressor já se comprometera, perante os juízes, 
a não fazer mal à vítima (daí escrever-se “sobre segurança”). Entretanto a ferida 
sarara, o queixoso estava são “e era contente e satisfecto assy elle como o mestre 
que o curara”; perdoou ao agressor e eram amigos como antes – embora a pri-
meira parte do documento sugira que antes não eram tão amigos assim: milagres 
do dinheiro que contentou o ferido e o mestre que o tratou28.

do perdão da madrasta, Leonor Dias, testemunhado em documento de Fernando Álvares Botelho, 
tabelião da Covilhã (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 22, fól. 126).Chanc. Af. V, L. 22, fól. 126).Chanc. Af. V

24 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 177 v.Chanc. Af. V, L. 32, fól. 177 v.Chanc. Af. V
25 A questão ia decidir-se por via judicial, primeiro perante os juízes da Covilhã, depois, por apelação, 

perante o ouvidor do Duque D. Diogo. Mas as pessoas daquele tempo não gostavam mais dos tribunais 
do que as de hoje: o acusado “...andando perante elle [o ouvidor] por recear gasto e despesas e trabalho 
leyxara de seguir o dicto fecto” e violou as regras da carta de segurança (espécie de habeas corpus e de 
residência vigiada); acabou por obter um perdão do agredido (que certamente utilizou a via judicial para 
pressionar o acusado e conseguir uma melhor compensação) e por resolver assim a questão (A.N./T.T., 
Chanc. Af. V, L. 32, fóls. 107-107 v). A justiça régia deu-se por contente com uma multa de 300 reais, Chanc. Af. V, L. 32, fóls. 107-107 v). A justiça régia deu-se por contente com uma multa de 300 reais, Chanc. Af. V
mais algum serviço que o escudeiro teria prestado em Castela (provavelmente aquando da expedição 
portuguesa que culminou em Toro).

26 Termo da Covilhã.
27 Vasco Fernandes, “por ser homem prove e nom teer em que podesse repairar seu fecto em 

prissam”, acabou por fugir ao fiador. Gastava-se imenso dinheiro e tempo em sede judicial; os mais 
humildes dificilmente aguentavam o esforço; e, se fossem presos, só por milagre poderiam conduzir uma 
defesa eficaz atrás das grades (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 1, fól. 127).Chanc. Af. V, L. 1, fól. 127).Chanc. Af. V

28 O perdão particular permite-nos conhecer Martim Gonçalves, tabelião no activo na Covilhã em 
1463 (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 89 v). Chanc. Af. V, L. 8, fól. 89 v). Chanc. Af. V

Um “arroido” (uma rixa) entre dois escudeiros da Covilhã terminou com um deles ferido na mão 
esquerda (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 28, fól. 60).Chanc. Af. V, L. 28, fól. 60).Chanc. Af. V
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Concluímos esta alínea com as malfeitorias dos irmãos João Afonso e Martim 
Afonso, moradores no Fundão. O primeiro deles discutira com uma mulher da 
aldeia, que o “doestou [insultou] de muitas e maas palavras”. João Afonso agre-
diu-a na cabeça29 com um punhal; a intenção não era letal, porque o agressor 
vibrou o golpe com o punhal “de chãao”, isto é, de lado, para bater e não para 
trespassar, mas causou mesmo uma pequena ferida. Enquanto o caso aguardava 
apelação, os dois irmãos iam por um caminho da Covilhã para o Fundão quando 
depararam com a primeira vítima e o marido: novo “arroido” e marido e mulher 
feridos. Também desta vez acabaram por ficar bem e por perdoar aos irmãos 
Afonso, “vemdo os dictos querelossos como elles foram os cometedores do dicto 
arroydo”30.

A mulher do próximo
Já afirmei que muitas das rixas que dilaceravam famílias e comunidades ti-

nham origem ou motivo em mulheres – cherchez la femme, recomendarão muitas 
gerações de detectives, antes e depois do comissário Maigret. Com um mercado 
matrimonial rigidamente espartilhado, a tensão dos jovens a quem era retardada 
uma vida sexual regular, as dificuldades evidentes, por parte de alguns clérigos, 
em honrarem o voto de castidade e o desrespeito pelo oitavo e o décimo manda-
mentos do Decálogo, homens e mulheres atropelavam com frequência não só as 
normativas morais e sexuais da Igreja mas também as ditadas pelas estratégias de 
sobrevivência das próprias famílias e comunidades. 

João Vasques, de Teixoso, raptou uma mulher casada de casa de seu pai 
(e do seu marido? – não se diz). Acabou por devolvê-la à procedência, mas não 
se livrou da queixa apresentada pelos dois homens ofendidos, pelo que teve de 
andar fugido até obter o perdão deles31. O tempo é um factor a ter em conta: a 
carta de perdão régia é de 15 de Junho de 1481; o ‘raptor’ conta que o incidente 
ocorrera oito anos antes, por 1473 portanto; e o perdão do pai e do marido foi 
atestado por um documento emitido por Martim Gonçalves, tabelião na Covilhã, 
em 14 de Setembro de 1477 – quatro anos depois do delito, quatro anos antes do 
perdão régio. Creio que, mais do que de demora da justiça, este foi um caso de 
latência exigida pelo próprio acto. Uma discussão ou uma troca de golpes esfria 
tão depressa como esquenta; uns abraços, uma rodada na taberna, uns reais 

29 A escolha da cabeça como alvo da agressão não era acidental, antes um meio de atingir mais 
explicitamente a honra do visado: “A cabeça, por definição, está no centro da “dimensão escondida” dos 
seres humanos. A sua importância é, ao mesmo tempo, física e simbólica.” (MUCHEMBLED, Robert –
– La Violence au village (XVeLa Violence au village (XVeLa Violence au village (XV - XVIIe- XVIIe- XVII  siècle). Brepols, 1989, p. 167).

30 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 28, fól. 94 v.Chanc. Af. V, L. 28, fól. 94 v.Chanc. Af. V
31 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 26, fól. 108 v.Chanc. Af. V, L. 26, fól. 108 v.Chanc. Af. V
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para pagar ao “físico” e, correndo bem as coisas, todos amigos como dantes – já 
vimos um exemplo. Levar uma mulher casada não é ofensa que se esqueça com 
a mesma ligeireza.

É difícil surpreender o amor32 nas fontes medievais; no casamento dificil-
mente o encontraremos, condicionado que estava por estratégias familiares e de 
grupo a todos os níveis da sociedade33. Acredito que os raptos, de jovens solteiras 
ou de mulheres casadas, contando tantas vezes com a cumplicidade de amigos 
e de familiares, podem ser uma manifestação de amor versus casamento de con-
veniência. Esse parece ter sido o caso de João das Ilhas, da Covilhã, acusado por 
Frei Vasco de Valadares34 de lhe ter levado do Sabugal, onde ao tempo estava, a 
sua servidora Maria Álvares, com tudo o que ela tinha, para o que terá contado 
com cúmplices35. João das Ilhas entendeu enfrentar o caso perante a justiça: 
obteve carta de segurança e citou o comendador e a criada; estes responderam 
que não o queriam acusar36, porque “era verdade que ele sopricante nom fezera 
nenhuum nojo nem dessonrra a dicta Maria Allvarez ante lhe fezera e tinha fecta 
muita honrra”.

Falei na violência exercida sobre os jovens que lhes limitava uma sexualidade 
normal; estes respondiam com igual violência, ou encontravam modo de tornear 
os constrangimentos, como parece ter feito Afonso, moço solteiro37 da Covihã. 
Vivia em casa do pai; sob o mesmo tecto vivia também, “a bem fazer”, Mécia, 
sobrinha do pai e, portanto, prima com’irmã de Afonso, da qual este veio “a ser 
namorado e dormira com ella e a emprenhara e parira delle”. Entretanto o tempo 
passou; Mécia tornou-se uma mulher casada e perdoou ao primo “a afeyçam e 
toda a imjuria ou mall se lha fecto tinha”; segundo o perdão que redigiu perante 
Gonçalo Rodrigues, tabelião na Covihã, ela garantia que não o queria processar 
pelo “ajuntamento e companhya e afeiçom que com ella ouvera”. Afeição, injúria, 
mal, ajuntamento, companhia – rico e estranho léxico do amor medievo. Entre-
tanto, Afonso pede perdão ao rei pelo “malleficio e pecado de incesto”38.

Amor é sentimento que não encontramos em Fernão Eanes do Carvalhal 
Bem Feito, detido na prisão da Covilhã por ter querido violar uma mulher casa-

32 Havia de resto variadíssimas formas, dimensões e manifestações de amor.
33 E não só nos estratos elevados, como por vezes se pensa.
34 Apresentado como comendador de S. Martinho de Trebello (?), em Castela.
35 O caso ocorrera sete ou oito anos antes da outorga do perdão régio, em 1480 (A.N./T.T., Chanc. 

Af. V, L. 32, fól. 157 v).Af. V, L. 32, fól. 157 v).Af. V
36 Como se podia ver por dois documentos lavrados por João Gomes, tabelião no Sabugal, datados 

de 8 de Maio de 1472.
37 Que, como a generalidade dos moços e moças solteiras, declinava pelo nome do pai, neste caso 

Diogo Afonso.
38 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 57 v.Chanc. Af. V, L. 32, fól. 57 v.Chanc. Af. V
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da39. Ou no grupo de que fazia parte Luís Fernandes Cabeçorro, da Aldeia Nova 
do Cabo40, que assaltou uma casa na Erada41, agrediu o casal que nela morava e 
tentou violar a filha42. É de extrema violência que falamos também a propósito do 
crime de Salomão Cohen, um sapateiro judeu da Covilhã, que forçou a casa onde 
vivia Formosa, filha solteira de outro sapateiro judeu da terra, Samuel Andara, “e 
que dormira com ella carnallmente tapando lhe a boca para que nom falasse”; à 
violação juntou roubo de dinheiro e outros objectos43. 

O que se passou com João de Pinelo, criado de Pedro da Cunha, morador 
na Aldeia do Alcaide44, é menos claro: em inquirições-devassas, alguns “malque-
rentes”45 acusaram-no de dormir com a irmã da sua esposa. Embora estivesse 
inocente, diz ele, fugiu de casa, porque não podia “gastar sua fazenda em prisam 
perlongada” – era o que todos afirmavam, pelo que o risco era por certo bem 
real. A questão resolve-se após um complicadíssimo processo46 e um curioso 
perdão das partes envolvidas: a sogra e três filhos (portanto três cunhados do réu, 
incluindo Violante, com quem supostamente dormia) declararam que sabiam 
que ele não era culpado – mas, caso fosse, perdoavam-lhe “por amor de Deus”. 
Interessaria saber que equilíbrios familiares e de aldeia estavam suspensos deste 
episódio de alcova. Ou do seguinte, envolvendo Inês Gil, jovem solteira moradora 
numa aldeia do termo de Gouveia, que “teve de fazer” com Paio Gomes, casado, 
morador em Gouveia; a ligação resultou num filho. Mas houve pior: inimigos da 
rapariga (sempre eles, ou “os que bem não lhe queriam”) acusaram, em inquiri-
ções-devassas, “que ella fezera amavias pera o dicto Paio Gomez lhe querer bem”. 
Amavias são “filtros, feitiços, beberagens, que se presumia terem virtude de fazer 
criar amor ou ódio”47. Um documento de um tabelião de Gouveia certifica-nos 
de que a mulher traída perdoou à jovem Inês Gil; o mesmo fez o rei D. Afonso V, 
“e esto se as dictas amavias nom enpeceram nem fezeram dano a pessoa allgua”48. 

39 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 179 v.Chanc. Af. V, L. 8, fól. 179 v.Chanc. Af. V
40 Termo da Covilhã.
41 Covilhã.
42 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 12 v. A família ofendida acabou por perdoar, pois embora os Chanc. Af. V, L. 32, fól. 12 v. A família ofendida acabou por perdoar, pois embora os Chanc. Af. V

agressores tivessem clara intenção de fazer mal, não o consumaram.
43 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 26, fól. 62 v.Chanc. Af. V, L. 26, fól. 62 v.Chanc. Af. V
44 Termo da Covilhã.
45 Podia ser verdade, podia ser uma forma de desvalorizar a acusação.
46 João de Pinelo obtivera um primeiro perdão do rei contra o pagamento de 1.500 reais para a Arca 

da Piedade, mas, por ser pobre, não conseguira reunir o dinheiro para entregar ao esmoler da Coroa, pelo 
que voltara a fugir; um ano depois já podia pagar e voltava à Corte pedindo que ainda valesse o despacho 
anterior (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 14, fól. 78).Chanc. Af. V, L. 14, fól. 78).Chanc. Af. V

47 Pode ler-se no Diccionario de Lingua Portugueza de António Moraes Silva, que propõe mesmo 
uma etimologia latina: amare + vis (força).

48 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 26, fól. 55 v.Chanc. Af. V, L. 26, fól. 55 v.Chanc. Af. V
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Os homens só raramente eram acusados e responsabilizados pelo adultério: isso 
aconteceu a Vasco Afonso, de Tortosendo49, acusado de ter tido “afeição carnal” 
e engravidado a jovem Beatriz, filha de um morador do lugar; a essa acusação 
juntou-se uma, bem mais leve, de um jurado de Torre, “que o achara colhemdo 
huvas com hum cestinho na vinha alhea”. Vasco Afonso teve de exibir perdões 
dos pais da moça, da sua própria mulher e garantir ao rei que estava arredado 
do “pecado e afeição” de Beatriz50.

As relações de mulheres com clérigos eram frequentes na Idade Média tar-
dia; as chancelarias régias estão cheias de cartas de legitimação a filhos nascidos 
dessas ligações proibidas. A castidade tardou em impor-se entre os eclesiásticos; 
embora a chamada “reforma gregoriana” insistisse nela, é sobretudo depois de 
Trento que a Igreja endurece essa exigência. Creio que a infracção não tinha, 
ao tempo, a gravidade que hoje alguns lhe atribuem; creio sobretudo que, na 
maioria das comunidades, a prática era razoavelmente tolerada, senão mesmo 
compreendida e respeitada. Voltemos à serra, para encontrar algumas mulheres 
solteiras que viveram maritalmente com clérigos e que, por uma razão ou outra51, 
decidiram cortar com o passado: assim Branca Lourenço, da Covilhã, que esti-
vera “por anos e tempos” por manceba de Álvaro Gonçalves, prior de S. Pedro, 
na Covilhã; “e consirando que estava em pecado mortal e fora do caminho da 
salvaçom, se apartara d’estar com elle poderia aver huns quatro ou cinquo anos 
e vivia alongada delle em sua casa apartadamente”. Mas continuava a receber 
algum “bem fazer” do prior por todos os serviços que lhe tinha prestado e “pellas 
criações de seus filhos que delle ouvera”52. Beatriz Afonso vivera como manceba 
de Pedro Fernandes, prior da Igreja de Santa Maria da Covilhã53; embora os 
casos de homonímia sejam frequentes no tempo, foi provavelmente esta mesma 
mulher quem declarou que dez ou doze anos antes do momento em que se dirige 
ao rei tivera um filho do franciscano Frei Luís; foi presa por isso, pagou a multa 
estipulada nas ordenações e depois, consciente do pecado, afastou-se do frade e 
passou a viver sozinha em casa “mantheuda”54; Catarina Gonçalves, de Teixoso55, 

49 Termo da Covilhã.
50 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fóls. 133-133 v.Chanc. Af. V, L. 32, fóls. 133-133 v.Chanc. Af. V
51 Porque se sentiam em pecado, como afirmam? É uma explicação tão válida como outra qualquer 

e só por extremo cinismo a podemos descartar. Porque o próprio clérigo as afastou? Porque alguém as 
denunciou às justiças do rei?

52 A carta é de 1464; a ligação com o prior decorrera portanto nos anos cinquenta do século XV 
(A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 69).Chanc. Af. V, L. 8, fól. 69).Chanc. Af. V

53 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 69; a Chanc. Af. V, L. 8, fól. 69; a Chanc. Af. V carta de perdão vem apenas resumida.
54 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 55 v. Não me parece provável que, na mesma data – 20 de 

Setembro de 1464 – houvesse na Covilhã duas mulheres solteiras com o mesmo nome, ambas com queda 
para clérigos. 

55 Termo da Covilhã. A leitura do topónimo não é clara.
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vivera oito ou nove anos com Gonçalo Gonçalves, prior da Aldeia Nova56, tendo 
dele quatro filhos, acabando por se afastar e ficar sozinha57.

“Inimigos públicos”, falsários e contrabandistas
Com alguma frequência aparecem-nos homens (nunca mulheres) denunciados 

como daninhos públicos. É acusação de sociedade rural58 e que significa que os 
apontados eram pessoas que não respeitavam as regras básicas da solidariedade 
camponesa: agressivos, truculentos, abusadores e sobretudo indisciplinados com 
o seu gado, que pastava onde não devia e estragava colheitas e plantas ou árvores 
dos outros. O daninho púbico é sobretudo aquele cujo gado é useiro e vezeiro 
em causar prejuízos aos vizinhos. Fernão Eanes do Carvalhal Bem Feito, o tal 
que tentara violar uma mulher casada, também era apontado como “daninho 
público”. Vasco Afonso, morador em Teixoso, foi igualmente acusado – por “ini-
migos”, como sempre – de ser daninho público “com suas bestas”, pelo que foi 
preso na prisão do castelo59.

Já a prática de contrabando não só não prejudicava ninguém60 como até 
podia garantir alguma animação económica e o abastecimento de bens essenciais 
em algumas zonas economicamente deprimidas. O problema do judeu Abraão 
Famiz, da Covilhã, não terá sido tanto o de passar habitualmente mercadorias 
para Castela. De uma das suas viagens regressou com dinheiro que recebera em 
troca da carga que levara. E quando “as partes” foram gastá-lo, descobriram que 
dois ou três cruzados e doze morabitinos61 grossos eram falsos, acrescentando-se 
“que nom sabia se fora dos que elle dera ou se forom doutros”62.

A grande evasão
Salvo raríssimas excepções, a detenção não era encarada, na Idade Média, 

como uma pena em si, antes como uma medida preventiva para assegurar que 
os acusados iam a juízo ou que os condenados não fugiam antes da execução das 

56 Também no termo daquela vila.
57 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 141 v.Chanc. Af. V, L. 8, fól. 141 v.Chanc. Af. V
58 Não me lembro de a ver aplicada a gente da cidade. Veja-se o meu trabalho Sarilhos no Campo, 

in Carlos Alberto Ferreira de Almeida. In Memoriam, Porto, Faculdade de Letras, 1999, Vol. 1, p. 299-
-314.

59 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 7, fól. 8.Chanc. Af. V, L. 7, fól. 8.Chanc. Af. V
60 Exceptuando a Coroa ou quem lhe tomara de arrendamento os impostos (as sacas, neste caso).
61 Está mos.

62 Carta de perdão de 29 de Agosto de 1476. O processo não é claro: uma sentença dada em 
Manteigas, em 19 de Agosto de 1476, redigida e assinada por João Martins, escrivão na vila, notava, 
entre outros aspectos, que uma das partes envolvidas, Maria Afonso, não queria acusar o judeu. Vendo 
a “calidade do casso”, o juiz da terra absolveu-o. Mas ouvindo dizer que o queriam prender novamente, 
Abraão Famiz pediu e obteve perdão do rei (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 7, fól.Chanc. Af. V, L. 7, fól.Chanc. Af. V 43 v).
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sentenças. Um estado pobre e carente de meios de vigilância e de repressão não 
ia por isso investir em edifícios prisionais63; estes eram, regra geral, pardieiros, o 
rés-do-chão das pobres habitações dos carcereiros, as casas (ou apenas as divisões) 
que não prestavam para mais nada. Por vezes os calabouços situavam-se nas torres 
dos castelos, com piores condições mas mais segurança; muitas das “prisões dos 
castelos” são apenas pardieiros encostados à face interior das muralhas. Nestes 
espaços exíguos e insalubres vivia uma população prisional heterogénea: homens 
e mulheres, velhos e crianças, assassinos confessos, ladrões e simples suspeitos de 
delitos menores, por vezes acompanhados de familiares. A parte positiva da ques-
tão, para os presos, é que era quase sempre muito simples escapar. A vigilância 
era rudimentar, os ferros prisionais largos e podres, as portas, paredes e tectos 
fáceis de arrombar; e, se fosse preciso, não faltaria ajuda exterior para libertar um 
amigo, um parente ou um companheiro do bando. Mas os carcereiros ou alcaides-
pequenos que deixassem escapar detidos ficavam sujeitos às mesmas penas que 
aguardavam os fugitivos. Vejamos dois exemplos.

Por volta de 146564, João de Figueiredo, alcaide do castelo da Covilhã, tinha 
nove detidos na prisão do castelo. É interessante ter uma ideia dessa população 
prisional num dado momento: o primeiro era Afonso Dias, acusado no homicídio 
da filha do prior da Caramonha65, morta no termo de Alpedrinha66; o segundo 
João Monteiro, acusado de fabricar e gastar moeda falsa; o terceiro João Infante, 
acusado de ter ferido e roubado, num caminho, o judeu Juça Ergas, morador na 
Covilhã67; o quarto Fagundo Mendes, acusado de ter impedido Martim Vasques, 
que representava a justiça no Teixoso, de efectuar um penhor, tentando agredi-lo 
e insultando-o apesar do seu cargo68; o quinto era Fernando Afonso, acusado de 
ter “acutilado” um carniceiro do Teixoso; sobre o sexto, Gonçalo Martins, pendia 
a acusação de ter ferido Gonçalo Afonso, porteiro da Covilhã, quando este, como 
porteiro, o ia penhorar; o sétimo, João Martins, era irmão do anterior e fôra 
preso a requerimento do alcaide, precisamente por ter ajudado a tirar da cadeia 

63 Só com D. Manuel se registará uma preocupação expressa em construir prisões seguras e com 
condições mínimas de habitabilidade.

64 O primeiro perdão de parte é de 1466.
65 À frente está escrito Carantonha.
66 Fundão.
67 No fim esclarece-se que João Monteiro, o falsificador de moeda, também já estivera preso pelos 

mesmos “malefícios” de ferimentos e roubo que João Infante fizera ao judeu.
68 Chegou-nos também a carta de perdão a este homem, outorgada em 15 de Setembro de 1466, 

em Évora (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 38, fól. 5l v). Só informa que, numa Chanc. Af. V, L. 38, fól. 5l v). Só informa que, numa Chanc. Af. V inquirição-devassa tirada na 
Covilhã, fora culpado por inimigos – fazendo oportuno silêncio sobre a acusação. O juiz da vila julgou-o 
e degredou-o um ano para o Sabugal. “Sendo a apelaçom em termo de se levar aa nossa corte”, ele fugiu 
com outros presos, quebrando a ponta de um cadeado. O rei perdoou-lhe a fuga, multou-o em 300 reais 
pelo “quebramento de cadeado” desde que se apresentasse às justiças para regularizar a sua situação.
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esse irmão, que havia sido detido uma primeira vez pela agressão ao porteiro; já 
os seguintes, João do Telhado e o sapateiro João Gonçalves, ajudaram a fugir da 
prisão do castelo da Covilhã João Infante (o terceiro da nossa lista). Um grupo 
pouco recomendável de assassinos e desordeiros. 

Segundo a versão do alcaide, os presos fugiram todos “quebrando as prisõoes 
delle e tromquo em que jaziam saltamdo todos per cima do muro”69; segundo a 
versão dos seus “inimigos”, o alcaide deixara fugir os presos porque “elle levara 
delles peita de ouro, prata e dinheiros e outras coussas”, ou seja, fora comprado 
para permitir a evasão. É irrelevante – e impossível -, para nós, saber quem tinha 
razão. O alcaide João de Figueiredo, em todo o caso, não devia ser muito melhor do 
que os presos: contra ele pendia ainda a acusação de ter insultado e agredido com 
um punhal (com intenção de o ferir ou matar, protestava a vítima) outro porteiro 
do concelho da Covilhã, Pero Madeira, com a agravante de o fazer consciente do 
cargo do agredido. O alcaide teve de imitar os presos e fugiu também; lutou na 
tomada de Alcácer, em 1471 e garantiu os perdões do porteiro que ele atacara e 
de todos os que haviam sido ofendidos por alguns dos evadidos70.

Mas há mais: João de Figueiredo tinha antecedentes pelo menos duvidosos 
no que tocava à guarda dos presos do castelo da Covilhã, a julgar pela carta de 
perdão outorgada, cinco anos antes71, a outro morador da Covilhã que se apresenta 
a si próprio como “homem sinprez” – “simplório”, diríamos nós. Contou ele 
aos desembargadores do rei que no sábado da Quaresma de 1466, o alcaide o 
mandara chamar, a ele e a outro homem, João Gonçalves72, “e lhe rogara que 
lhe dormisse em o dicto castello porque elle alcaide avya de hir dormir fora do 
dicto castello a cassa de huum seu sogro que jazia fynado; e por lho assy rogar 
elle e o dicto Joham Gonçallvez foram dormir ao dicto castello e lhe fezeram os 
seus a cama em hua torre e esto como homens que eram amigos do dicto alcaide 
e nom como carcereiros nem guardas de nenhumas prisõoes nem presos que elle 
em o dicto castello tevesse” – magnífica descrição do sistema prisional medievo. 
E claro que o alcaide tinha lá homens presos “em suas prisões fechados em hua 
cassa acustumada dos dictos presos” – não era na torre, mas numa outra divisão 
do castelo. A história dos dois pobres homens continua: “E como quer que elles 
pressos estevessem ou nom, elle nem o dicto Joham Gonçallvez seu parceiro 
nom sabiam delo parte nem lhes foram entregues chaves”; apenas lhes havia 

69 Portanto, no castelo da Covilhã, os presos estavam imobilizados por ferros e por um tronco.
70 Bem como pelo clérigo pai da rapariga morta e pelos seus dois outros filhos (A.N./T.T., Chanc. 

Af. V, L. 17, fól. 73).Af. V, L. 17, fól. 73).Af. V
71 Em 25 de Agosto de 1466 (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 14, fól. 112).Chanc. Af. V, L. 14, fól. 112).Chanc. Af. V
72 Na mesma data e nos mesmos livro e fólio da chancelaria temos o resumo de uma carta de perdão

a este João Gonçalves.
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sido pedido que dormissem no castelo. Parece demasiada ingenuidade, mas não 
chocou os desembargadores da Coroa. Adivinhamos a sequência: nessa noite, os 
presos furaram a parede da divisão em que jaziam e fugiram do castelo; nenhum 
dos dois homens se preocupou com o facto; eles nem ouviram nada! No princípio, 
sabendo-os inocentes, o alcaide “nom curou delles”; mas ao fim de alguns dias 
acabou por acusá-los como responsáveis pela fuga e mandou prendê-los. Foram 
julgados em primeira instância e absolvidos73. O processo seguiria, em apelação, 
para os tribunais da Corte, como mandavam as ordenações; mas ele e o parceiro, 
de novo “por suas sinprezas e inorancia”, agravaram o seu caso, fugindo da cadeia 
do castelo da Covilhã a meio do dia74: quebraram um cadeado, abriram um elo, 
soltaram-se e levantaram duas tábuas do sobrado da casa em que jaziam detidos; 
saíram então os dois pela porta da traição do castelo, que estava aberta, como era 
normal durante o dia e em tempo de paz. Mal se apanharam a salvo, mandaram 
reparar à custa deles os ferros prisionais estragados e devolveram-nos ao alcaide –
– tudo atenuantes, tudo modos de mostrar ao rei e aos seus representantes que 
nunca houvera intenção de desrespeitar a sua autoridade. Há uma forma “legal” 
de fugir da cadeia. Voltando ao relato de João de Figueiredo, no perdão que 
analisámos antes, fica a dúvida se alguns dos que haviam fugido desta vez foram 
recapturados, mas voltaram a fugir, ou se as três cartas de perdão – do alcaide e 
dos dois “homens sinprezes” – se referem todas à mesma fuga.

O pecado da carne
Os açougues das nossas povoações medievais eram centros vitais do quotidia-

no: lá se vendia carne e peixe e, como por vezes uma e outro eram bens escassos e 
tinham que ser repartidos, lá se discutiam precedências sociais e se tornava claro, 
a propósito de algo tão essencial como a alimentação, quem era quem na terra. 
Os mais importantes (por interpostos criados) começam por passar à frente dos 
outros e por isso e além disso ficam com a melhor parte. Está bom de ver que os 
açougues foram palcos habituais de rixas e cenas de violência – e o da Covilhã 
não fugia à regra. Por volta de 1479, quando um dos almotacés da vila, João de 
Arouca, estava no açougue a repartir carne, Afonso Pires “entrara pellas verdi-
zellas”75 precisamente para tomar alguma dessa carne; o almotacé proibiu-o de 
entrar, mas ele desobedeceu, pelo que aquele oficial camarário “ho ouvera por 
degradado nom nomeando tempo nehuum e que por ello ho poserom em estado e 
cullpa que deshobedecera”. Desterro por tempo indeterminado era castigo terrível 

73 Sendo decidido que deviam ser libertados.
74 Dá-se esta informação porque à noite seria ofensa mais grave.
75 Não sei interpretar a palavra; “verdesella” era uma armadilha para aves.
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e desproporcionado, o que o almotacé certamente compreendeu, depois de se 
terem acalmado os ânimos, perdoando a Afonso Pires76. Mas uma segunda carta 
de perdão mostra-nos que o incidente fora bem mais grave. Um outro habitante 
da Covilhã, João Afonso, conta que um dia estava o almotacé João de Arouca no 
açougue, a repartir carne; “e por se allguuns meterem demtro com elle no talho 
os apenara a que saissem fora e porque nom quiserom lançara mãao per huum 
Afomso Pirez [o suplicante do perdão anterior] e mandara que o levassem aa 
cadea”. No tumulto, Afonso Geraldes, pai deste João Afonso, caiu para trás “de 
uma muy gram queda”; o acusado, vendo o pai em terra, precipitou-se para o 
levantar, “e tocara no dicto almotace” – estamos mesmo a ver que foi assim que 
as coisas se passaram. O oficial largou o homem que tinha prendido e virou-se 
de imediato contra João Afonso, “cuidando que acimtemente emtrava sobre sua 
defessa”. Outros populares que presenciavam a cena e que não tinham com o 
réu qualquer laço de parentesco ou amizade tomaram partido contra o almotacé 
– sempre pelos ‘humildes’ contra a autoridade; “e que entam o dicto allmotace 
o degredara nom sabiia por quanto tempo”. João Afonso, por ter a consciência 
tranquila, “nom apellara como homem cinprez que era”. Agora ouvia dizer, 
sobressaltado, que o ouvidor o mandara prender77. 

Aceitar sem mais a primeira ou a segunda versões da história seria ingénuo; 
procurar reconstituir o que de facto se passou no açougue da Covilhã, naquele dia 
de Julho ou Agosto de 1479, seria pueril. Interessa-nos sim perceber a centralidade 
do açougue na vida quotidiana das terras, a delicadeza da tarefa de repartir carne, 
porque mexe com o estômago, o que é sério e com a consideração social, o que é 
delicadíssimo e, decorrendo desta operação, a importância do almotacé, a rapidez 
e a facilidade com que nascem tumultos e se geram solidariedades espontâneas, 
acalmando os primeiros e desfazendo-se as segundas com igual presteza. Note-
se ainda, no plano judicial, como um almotacé experiente e decidido pode, no 
âmbito das suas competências, ser juiz em primeira instância, prendendo homens 
e expulsando-os da terra por tempo indeterminado78. 

Este caso permite-nos fazer a ponte para um bom número de outros de con-
tornos variados, mas que têm em comum o facto de, em um ou outro momento, 
ser posta em causa a autoridade de magistrados régios ou concelhios. Há dois 

76 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 156.Chanc. Af. V, L. 32, fól. 156.Chanc. Af. V
77 O caso resolveu-se, como quase sempre acontecia, com um perdão particular do almotacé João de 

Arouca (em documento de João de Lisboa, tabelião na Covilhã, em 20 de Março de 1480), seguido de um 
perdão régio mediante uma pequena multa (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 64 v.).Chanc. Af. V, L. 32, fól. 64 v.).Chanc. Af. V

78 Os procuradores dos concelhos, nas Cortes, pediam recorrentemente que os almotacés pudessem 
ser a primeira e última instância em alguns pleitos, por exemplo os que envolviam insultos e pequenas 
rixas, para evitar processos arrastados e caros, longe das terras.



96

LUÍS MIGUEL DUARTE

aspectos importantes: estando as autoridades públicas em constante processo de 
afirmação e lutando por um reconhecimento que variava com o cargo, a época, o 
lugar e a personalidade dos titulares, entende-se que a resistência, o ataque físico 
ou o insulto a um jurado, a um porteiro, a um juiz, seja especialmente penaliza-
do. Em segundo lugar, a atenuante invocada por muitos acusados colhia: hoje 
nós reconhecemos um polícia quando o vemos; é fácil saber quem desempenha 
determinadas funções e adaptar o nosso comportamento a esses estatutos. Na 
época de que falamos não era: como saber que o homem que interpelava outro no 
caminho era o jurado da terra, ou o rendeiro do verde ou das sisas? Como saber 
que o desconhecido que abordava alguém, de noite, para lhe tirar a espada, era 
afinal um homem do alcaide no legítimo cumprimento das suas funções? Ou que 
aquele outro que se meteu no meio de uma rixa e levou uns empurrões era, veio-
se a descobrir, o almotacé? Pois se os almotacés mudavam todos os meses e não 
usavam sinais identificativos! O risco de um mal-entendido deste teor era maior 
ainda pelo facto de, como já se disse, as pessoas estarem condicionadas para reagir 
muito depressa. Um apurado instinto de sobrevivência levava-as a desembainhar 
primeiro a espada e a perguntar depois “quem vinha lá”. E as chancelarias régias 
estão cheias destes mal-entendidos. 

Pode ser apenas um ‘pecado’ de jovens em cenário rural: um grupo de rapazes 
que incluía dois filhos de um oleiro da Covilhã distraía-se a comer nozes por baixo 
de umas nogueiras, no termo da vila, quando foi surpreendido pela chegada dos 
rendeiros79 (creio que se trata dos rendeiros do verde, espécie de guardas da terra) 
que os quiseram penhorar; seguiu-se uma luta com lanças e um rendeiro ferido no 
braço. As três feridas numa nádega que o almocreve Gonçalo Pires, da Covilhã, 
teria infligido a Pedro Afonso, morador na vila, assumiram maior gravidade por 
o réu ter jurado “segurança” à vítima e por esta ser jurado na Guarda80. Mais 
grave ainda foi o comportamento de Martim Vicente Palos, de Manteigas, que 
insultou Gonçalo Fernandes e avançou para ele para o agredir ou matar sabendo 
perfeitamente que o outro era juiz ordinário na vila; aliás a desonra teria sido 
exactamente por Gomes Fernandes ser juiz81. 

Um incidente na aldeia da Capinha82 pode ser visto como um bom revela-
dor do tipo de tensões que existiam nas comunidades e do que podia ser exigido 
ao juiz local. Temos conhecimento dele através de duas cartas de perdão que se 

79 Quando se comprova o perdão dos rendeiros, esclarece-se que um deles, Luís Fernandes, era 
porteiro (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 26, fól. 56).Chanc. Af. V, L. 26, fól. 56).Chanc. Af. V

80 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 38, fól. 98.Chanc. Af. V, L. 38, fól. 98.Chanc. Af. V
81 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L.38, fól. 98 v; na linguagem do tempo, dizia-se “fazendo todo sobre Chanc. Af. V, L.38, fól. 98 v; na linguagem do tempo, dizia-se “fazendo todo sobre Chanc. Af. V

seu oficio”. 
82 No termo da Covilhã.
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83 Ou seja, que cada um jurasse perante a justiça que não atacaria o adversário.
84 O magistrado acabou por lhe perdoar qualquer injúria e ofensa ocorrida “no auto das razõoes”; o 

mesmo fez o rei, levando ainda em consideração o facto de o suplicante “seer homem pobre” (A.N./T.T., 
Chanc. Af. V, L. 32, fól. 156).Chanc. Af. V, L. 32, fól. 156).Chanc. Af. V

85 Três ou quatro anos antes do perdão, datado de 1480.
86 Arma de origem africana que parece ter adquirido rápida popularidade no reino; apesar de muito 

divulgada no século XV, está mal estudada.
87 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fóls. 146-146 v.Chanc. Af. V, L. 32, fóls. 146-146 v.Chanc. Af. V
88 Gouveia.
89 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 26, fól. 121 v.Chanc. Af. V, L. 26, fól. 121 v.Chanc. Af. V
90 Seria interessante saber do que se tratava, mas a leitura paleográfica é muito problemática: massa 

fundada?
91 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 14, fól. 9 v.Chanc. Af. V, L. 14, fól. 9 v.Chanc. Af. V
92 Ignoro quem seria este fidalgo.

completam. João Dias, morador na aldeia, foi acusado em inquirição-devassa de 
se ter travado de razões e proferido “palavras de menencoria” contra Domingos 
Lourenço; chegou então João Lourenço, o juiz da aldeia, que era irmão deste 
último, “e lhe mandara a ele sopricante e ao outro que segurassem huum ao outro 
e outro ao outro”83. Como João Dias não quisesse obedecer, foi acusado de ter 
desembainhado um punhal contra o juiz e de o ter ofendido84. Na segunda ver-
são, além de se precisar a data85, afirma-se que “chegara aas dictas razõoes hum 
Joham Lourenço que entam era Justiça na dicta aldea”, o qual, como “justiça” 
que era, quis tirar ao primeiro uma azagaia86; João Dias resistiu com a arma “e 
lha arremessara e o ferira se se nom guardara”87.

Uma das pedras de toque da solidariedade medieva era a espontaneidade com 
que se tentava impedir uma detenção ou, se isto não fosse possível, o apoio que 
se prestava a quem fosse preso e, depois, a ajuda ao detido para fugir da cadeia. 
João Gonçalves, morador em Novelães88, vendo que, por ordem dos juízes do 
lugar, dois homens levavam preso o seu sogro, juntou-se a outros que resistiam à 
prisão, ferindo num braço um dos homens da escolta. A multa do rei neste caso 
foi muito pesada89.

A história seguinte decorre na Covilhã. Alguns homens levavam ao juiz da 
vila um irmão de Gonçalo Martins, que se recusara a dar um foro que se costu-
mava dar na vila aos fregueses90; cheio de boas intenções, Gonçalo Martins pediu 
ao irmão uma espada que ele levava à cinta, para a arma não se extraviar. O juiz 
começou por mandar prender o tal irmão, mas depois decidiu soltá-lo e prender, 
em vez dele, o próprio Gonçalo Martins, sob a acusação de querer “haver a dita 
espada à mão para tirar o irmão aa Justiça”91. O delito de João Martins, besteiro 
do conto da Covilhã, é revelador das limitações do poder da Coroa. Foi preso – 
– pela justiça régia ou senhorial? – e, numa tentativa desesperada para que o liber-
tassem, bradou Aqui de D. Henrique92, o que era entendido pelo monarca como 
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93 Ou simplesmente outros populares, que ao grito de Aqui d’El Rei deviam sair de casa e acudir a 
quem assim chamava. Neste caso, nem sabemos se eram as próprias justiças régias que haviam efectuado 
a detenção; se foi assim, chamar por D. Henrique seria ainda mais acintoso.

94 Veja-se GOMES, Rita Costa – Invocar o Rei na Idade Média: breve nota de antropologia jurídica, 
“Revista Portuguesa de História”, Tomo 30, Vol. 1 (1996), p. 195-207.

95 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 203. O documento é quase ilegível; pode haver algumas Chanc. Af. V, L. 32, fól. 203. O documento é quase ilegível; pode haver algumas Chanc. Af. V
inexactidões na minha leitura.

uma autêntica provocação. As ordenações do reino são taxativas: quem precisa de 
ajuda grita Aqui d’El Rei; chamar por outro significa reconhecer que, nesse local 
e nessa data, D. Henrique e os seus homens podiam salvá-lo, o rei e as respectivas 
justiças não93. Podia ser verdade, mas não era admissível94. É significativo o facto 
de o besteiro ter sido degredado de Gouveia e do termo por cinco anos, sendo a 
sentença apregoada por toda a vila, enquanto ele percorria as ruas com uma corda 
ao pescoço – suprema ignomínia. Nem sempre temos uma perspectiva correcta das 
relações entre a nobreza e a coroa nos planos judicial e administrativo: só vemos 
rivalidade e enfrentamento, quando a realidade era também feita de colaboração 
e complementaridade. Neste caso, por exemplo, quem pronunciou a sentença de 
degredo foi o ouvidor do Duque D. Diogo: um magistrado de um fidalgo impor-
tante castiga um homem do povo por não ter respeitado a Coroa95.

O alfaiate que não queria ser tutor
A odisseia do alfaiate Afonso Gonçalves, da Covilhã, dava, só por si, um outro 

trabalho. Foi citado perante o juiz dos órfãos da vila, “pera que tomasse careguo 
de tetoria de certos horphãaos e que elle se escussara ho mais que pudera.” Tal 
como o almotacé, de que falámos acima, o juiz dos órfãos era uma figura central 
do Portugal medievo. Cabia-lhe gerir, com decência, equidade e sentido de justi-
ça, o imenso universo das crianças sem pai, garantindo-lhes um lar, evitando que 
fossem exploradas apenas como mão-de-obra gratuita e que a herança paterna, 
caso existisse, fosse delapidada por tutores sem escrúpulos. Este alfaiate não quis 
aceitar a tutoria de várias crianças que lhe era atribuída – porque não tinha vida 
ou idade para isso? Porque já tinha filhos que chegassem? Porque o ‘negócio’ não 
era compensador, por se tratar de miúdos pobres? Muitos órfãos eram arduamente 
disputados por candidatos a tutores. Neste caso, parece que não; pelo menos, não 
por Afonso Gonçalves. O juiz dos órfãos tinha poderes para impor as suas decisões; 
quando teve a certeza de que o alfaiate não se dispunha definitivamente a receber 
as crianças, mandou-o para a cadeia. De cabeça perdida, este desembainhou a 
espada e investiu contra o magistrado, que o degredou dez anos para Arzila, em 
Marrocos e o condenou ao pagamento de uma indemnização de 10.000 reais (uma 
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96 O réu foge de casa; o juiz dos órfãos perdoa “por amor de Deus”, segundo documento de 13 de 
Março de 1480, lavrado por Luís Fernandes, tabelião da Covilhã (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 125 Chanc. Af. V, L. 32, fól. 125 Chanc. Af. V
v).

97 Estou convicto de que se tratava do mesmo homem que encontrámos acima a exercer, pelo menos 
entre 1466 e 1471, a alcaidaria do castelo da Covilhã.

98 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 1, fól. 1. Se, como disse, se tratava do mesmo homem que, como Chanc. Af. V, L. 1, fól. 1. Se, como disse, se tratava do mesmo homem que, como Chanc. Af. V
alcaide da Covilhã, deixara fugir presos, lembro que já então a essa acusação se somara a de ter agredido 
outro porteiro da vila.

99 Estas datas são aproximadas; o perdão é de 1 de Abril de 1480 e nele se diz que os factos descritos 
haviam ocorrido cerca de seis anos antes (A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 65). O perdão da parte foi Chanc. Af. V, L. 32, fól. 65). O perdão da parte foi Chanc. Af. V
redigido por João Martins, escrivão público em Manteigas, em 8 de Janeiro de 1474.

100 Depreende-se que a leitura pública desta carta seria embaraçosa ou humilhante para o 
escudeiro.

pequena fortuna) para ele próprio, ofendido. Após os passos normais96, o assunto 
encerrou-se com uma multa para a Arca da Piedade e o perdão régio.

A relativa debilidade do poder de muitos oficiais e magistrados medievos tinha 
como reverso da medalha ou segregava mesmo comportamentos discricionários e 
brutais de alguns titulares de cargos. Pelo ano de 1462 João de Figueiredo era juiz 
na Covilhã97. Nessa qualidade, convocou para sua casa Martim Vicente, porteiro 
do concelho, para lhe ordenar que efectuasse alguns penhores em nome da justiça. 
Chamou duas ou três vezes, mas o porteiro não veio. Quando se apresentou em 
casa do juiz, passados dois dias, o magistrado deitou-lhe as mãos para o prender 
por desobediência à justiça, “o quall porteiro em se querendo despedir delle pera 
fugir que fora dar com os narizes em huma tavoa e que lhe saira hum pouco de 
samgue pelas veemtaas”. “Induzido” por inimigos do juiz, o porteiro dirigiu-se 
ao ouvidor do Infante D. Fernando e queixou-se de que o juiz João de Figueiredo 
“lhe dera punhadas sobre seu oficio”, do que o ouvidor mandou tomar devida 
nota. Mais tarde o porteiro ter-se-ia arrependido do “mau queixume que fizera” 
e veio pedir perdão ao juiz por ter querelado sem razão. A questão resolveu-se 
com um perdão recíproco98.

Segundo a narrativa do escudeiro Pedro Afonso, de Manteigas, o juiz da vila 
em 1473-147499, Gomes Fernandes, por não gostar dele, “lhe fora pubricar huma 
carta100; hiam com ele allguuns homeens em sua companhya pera veerem como 
lhe assy mostrava e que em a lendo como dicto he ho escripvam, diz que o dicto 
juiz se alevantara com elle aas rezõoes”. O juiz acabou por apresentar “queixume” 
ao ouvidor, afirmando que o escudeiro investira sobre ele “em assuada” para o 
injuriar no desempenho das suas funções. Os titulares de cargos não escapavam 
às tensões pessoais e vicinais.
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101 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 28, fóls. 106 v-107.Chanc. Af. V, L. 28, fóls. 106 v-107.Chanc. Af. V
102 Talvez por ser escudeiro do rei e por ter participado na armada sobre Arzila (A.N./T.T., Chanc. 

Af. V, L. 21, fól. 46).Af. V, L. 21, fól. 46).Af. V
103 Criado de João de Gouveia.
104 Termo da Covilhã.

Pequenos e grandes ladrões
A documentação medieval regista poucos casos de condenações à morte, que 

sabemos terem existido com regularidade. Desses poucos casos, muitos vitimaram 
acusados de roubos; como se uma sociedade de pouca abundância se sentisse mais 
ameaçada pelos ladrões, que atacavam aleatoriamente, enquanto a violência, em 
princípio, era mais previsível e vinha em geral de pessoas conhecidas. Não inte-
ressa se esta percepção era incorrecta; não vivemos nós numa sociedade em que o 
sentimento de insegurança é totalmente desajustado em relação às características 
reais da criminalidade?

Os quatro casos que escolhi dizem todos respeito a habitantes da Covilhã. 
Começarei com um escudeiro do rei, João de Oliveira, que tinha visivelmente uma 
concepção elástica da propriedade privada. No Verão de 1468, quando ia pelo 
termo da vila, cruzou-se com um castelhano que levava um macho e comprou-
lho por uma quantia em dinheiro, a contento das duas partes. Estava de posse 
do animal havia um mês, quando chegou à vila um Gonçalo Velho, morador em 
Gonçalo, termo de Valhelhas, à procura do seu macho desaparecido, pedindo 
que fosse feita sobre o caso uma inquirição-devassa. João de Oliveira estava fora, 
no Alentejo; quando regressou rapidamente se inteirou de tudo e percebeu, diz 
ele, que o castelhano que lhe vendera o animal “o houvera de maao titollo”; 
apressou-se a devolvê-lo ao legítimo proprietário, ficando por isso “perdidosso do 
dinheiro que por elle dera”101. Estas coisas aconteciam, diremos. Roubar gado era 
particularmente compensador mas igualmente perigoso. A tolerância para com 
os ladrões de gado era muito pouca.

Mas três anos depois voltamos a encontrar o mesmíssimo escudeiro da Covilhã 
João de Oliveira, acusado por D. Martinho de Meneses de lhe ter furtado um 
cavalo castanho “calçado dos pees e huma estrella na testa”, que valeria 20.000 
reais; da casa de um castelhano de Badajoz apoderara-se de roupas pessoais; e da 
casa do seleiro Gil Eanes, de Coimbra, levara “furtivellmente uma sela gineta”. 
João de Oliveira teve sorte em escapar à forca102. 

A julgar pelas cinco acusações que se acumularam contra ele, o escudeiro 
Lopo Gil103, morador na aldeia de Gonçalo, na Covilhã, não devia ser o mais 
agradável dos vizinhos: “inimigos” denunciaram que ele e um irmão tinham 
roubado um rocim a um morador da aldeia de Jarmelo104; que ele agredira um 
habitante de Freixo-de-Espada-à-Cinta, bem como uma viúva do termo de Cas-
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105 Couros do lombo.
106 Era importante, para os acusados, sublinhar que os bens que eventualmente tinham furtado 

eram, eles próprios, de duvidosa legitimidade. Ladrão que rouba a ladrão...
107 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 124. Lopo Gil participou na expedição de 1464, a Marrocos. Chanc. Af. V, L. 8, fól. 124. Lopo Gil participou na expedição de 1464, a Marrocos. Chanc. Af. V

D. Afonso V perdoou-lhe, mas ressalvou ao castelhano e ao juiz do Jarmelo o direito de o demandarem 
no Cível; mesmo a graça discricionária do rei não podia atropelar os direitos legítimos dos particulares. O 
monarca era um árbitro poderoso, mas um árbitro. 

108 Sábia, experiente.
109 No seu documento, Filipe Vaz pedia ao rei que perdoasse a Maria Gonçalves, mesmo que ela 

tivesse alguma culpa. E ela própria pede perdão ao monarca por “alguma culpa” que tivesse no caso 
(A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 38, fól. 54).Chanc. Af. V, L. 38, fól. 54).Chanc. Af. V

110 A expressão utilizada nos documentos para blasfémias ou praguejar era quase sempre esta.

telo Rodrigo; que ele com outros roubara a um contrabandista castelhano 114 
reais de prata, 3,5 florins de ouro, 15 maravedis de Castela e 403 reais brancos, 
dois “lombeiros”105 de bois e 2,5 varas de panos de lã, que o castelhano passava 
ilegalmente para Castela106; por último, teria desembainhado uma espada contra 
o juiz do Jarmelo107.

Mulher “sajees”, mulher “sinprez”
Contrastando com os dois casos anteriores, Maria Gonçalves, da Covilhã, 

ou era ingénua ou uma ladra de pequeno calibre. Ouçamos a sua história: Cecília 
Gonçalves, uma viúva castelhana, vivia na Covilhã com um escudeiro do Conde 
de Monsanto, ao qual roubou dois ou três novelos de linho e de estopa, algum 
linho em rama, seda e trigo – o total não valeria mais do que 300 reais. Como a 
castelhana era mulher “sajees”108 e sabia que Maria Gonçalves, pelo contrário, 
era simplória, vendeu-lhe algum trigo e confiou à sua guarda todas as coisas que 
furtara, pretextando que as trouxera da sua terra e sem dizer nada da “rapazia” 
que fizera. A portuguesa, que “nom era mulher de partidos nem husava de sy 
mall” (uma maneira subtil de chamar à outra prostituta e vigarista), vivendo 
antes em casa mantida com os seus filhos, porque o marido se fora de casa havia 
muito e ela nunca mais soubera dele, soube entretanto que as justiças andavam 
atrás da castelhana por ter roubado aqueles artigos e temeu ser acusada como 
cúmplice ou receptadora. Note-se que o perdão do escudeiro roubado sugere 
que se a castelhana era eventualmente má rês, a portuguesa talvez não fosse um 
modelo de virtudes109.

Terminamos com o caso de João Rodrigues, morador na Covilhã, acusado 
de “renegar de Deus, de Santa Maria e dos seus santos”110 e de dizer mal deles. A 
“fynall sentença” do rei era sempre a mesma, prevista nas ordenações: deviam-lhe 
trespassar a língua – o órgão que pecara - com uma agulha de coser albardas, 
grossíssima, e além disso receberia vinte açoites, castigo que tinha tanto de doloroso 
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como de humilhante. Mesmo quando passassem as dores e sarassem as feridas, o 
supliciado nunca mais seria o mesmo na comunidade. João Rodrigues seguia o 
processo em liberdade; quando soube da sentença, fugiu para Marvão, de onde 
pediu perdão ao rei, lembrando que só a justiça o havia acusado, não havendo 
portanto particulares a contentar e sobretudo “porquanto se elle conhecya por 
muyto pecador contra o senhor Deus e sua madre e seus santos.” Sensível ao pe-
dido, D. Afonso V trocou as chicotadas e a outra pena “d’agulha d’albarda que 
avya de teer metida pella lyngua” por uma multa111.

Tal como escrevi no início, se a medição do crime é considerada, hoje em dia, 
uma operação de alta dificuldade e escassa exactidão, um tratamento estatístico 
do fenómeno para o período medieval ou moderno é totalmente inexequível. Só 
ele nos diria se a criminalidade nas aldeias e vilas da Serra da Estrela era estru-
turalmente distinta da de outras regiões do reino. Assim, temos de nos contentar 
com a análise de algumas dezenas de documentos avulsos: neles surpreendemos 
comunidades tensas mas solidárias, pisando frequentemente o risco de uma moral 
sexual e familiar estreita, agrilhoando nas mesmas cadeias o pequeno larápio, o 
ladrão experiente e o desordeiro ‘profissional’, tratando mal juízes e outros oficiais 
e sendo muitas vezes maltratadas por eles, degladiando-se pelo melhor pedaço de 
carne e praguejando contra o seu Deus quando a vida corria mal – em Gouveia, 
Seia, Covilhã ou Manteigas como no resto de Portugal.

111 A.N./T.T., Chanc. Af. V, L. 37, fól. 71.Chanc. Af. V, L. 37, fól. 71.Chanc. Af. V
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A  Fundação do Mosteiro de Almoster:
novos documentos para uma velha questão

Resumo
A descoberta de novos documentos permitiu ao autor clarificar o processo de fundação 
do mosteiro de Almoster. Neste sentido, descreve os vários passos dados desde a iniciativa 
da fundação à concretização do projecto monástico, conferindo particular destaque às 
indispensáveis licenças das autoridades eclesiásticas – Capítulo Geral de Cister, Sumo 
Pontífice e Bispo de Lisboa – e à protecção concedida pelos monarcas à referida casa 
monástica. No final, publica os documentos que serviram de base ao trabalho.

Abstract
The discovery of new documents has allowed the author to shed light on the founda-
tion of the Monastery of Almoster. In this sense, he describes the several steps taken 
from the very beginning of the process to the implementation of the monastic project, 
paying particular attention to the main ecclesiastic authorities – the General Chapter of 
Citeaux, the Sovereign Pontiff and the Bishop of Lisbon – and to the protection granted 
by monarchs to this monastic building. To conclude, the author lists the documents on 
which his study was based.

Nota prévia1

A abordagem do tema em epígrafe traduz-se num regresso a uma já velha 
questão. De facto, há alguns anos atrás, reflectindo sobre a quantidade de dados 
contraditórios que circulavam sobre a fundação do mosteiro de Almoster, e estan-

1 Principais abreviaturas utilizadas: ADB = Arquivo Distrital de Braga; BNL = Biblioteca Nacional 
de Lisboa; cfr. = confrontar; cit. = citado; doc. = documento; fl(s). = fólio(s); IAN = Instituto dos Arquivos 
Nacionais; L.º = Livro; m. = maço; n.o = número; ob. cit. = obra citada; p./pp. = página(s); publ. = publicado; 
t. = tomo; TT = Torre do Tombo; v.º = verso; vol. = volume.
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do, nesse momento, a compulsar toda a documentação que na Torre do Tombo 
se conserva do cartório desse cenóbio, entendemos pertinente escrever um texto 
onde procurássemos distinguir a informação com fundamento histórico daquela 
que nascia de leituras incorrectas, lapsos dos autores ou interpretações duvidosas 
e que, não raramente, vinha sendo repetida sem grande sentido crítico2. Tarefa 
nada fácil, sobretudo porque muito do que se tem por adquirido sobre a fundação 
do mosteiro de Almoster tem por base o registo de frei Francisco Brandão3, e este 
fundamenta o seu discurso em diversos documentos entretanto desaparecidos. Ora, 
como a credibilidade deste autor nem sempre é isenta de mácula, pelo menos em 
alguns momentos da sua obra, é natural que a insegurança se abata sobre quem 
tem de abordar a temática, muito devido à multiplicação de vozes discordantes 
e ao igual número de datas avançadas para alguns pontos fundamentais da sua 
história, como a fundação do mosteiro, a instalação da comunidade religiosa e a 
conclusão das obras no edifício monástico.

Nesse primeiro artigo algumas dúvidas ficaram por esclarecer, uma vez que 
faltavam os documentos. Neste sentido, muitos dos problemas aí levantados (e 
muitas das afirmações aí proferidas) traduziam-se, na realidade, numa tentativa de 
questionar a história a partir dos poucos vestígios até então conhecidos. Entretanto 
a situação alterou-se. Na Biblioteca Nacional de Lisboa, no Códice Alcobacense 
228, encontra-se um pequeno tombo, até agora inédito, com cópias de vários 
documentos sobre o mosteiro de Almoster, os quais, estamos em crer, justificam 
esta nova visita ao tema4.

A descoberta destes diplomas, para além de esclarecer algumas questões 
que subsistiam quanto a determinados momentos do processo de fundação do 
mosteiro de Almoster, permite-nos relançar um novo olhar centrado, agora, num 

2 Luís Miguel Rêpas, «A fundação do mosteiro de Almoster: revisão de um problema cronológico», 
in Os Reinos Ibéricos na Idade Média, Livro de Homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos 
Baquero Moreno (Coordenação de Luís Adão da Fonseca, Luís Carlos Amaral e Maria Fernanda Ferreira 
Santos), vol. II, [s.l.], 2003, pp. 795-804.

3 Frei Francisco Brandão, Monarchia Lusitana, V, Lisboa, 1976, fls. 150-151v.º.
4 Este tombo foi-nos dado a conhecer pelo Dr. João Soalheiro, pouco tempo depois da publicação do 

nosso primeiro artigo. Por este motivo, e porque estas cópias nos foram referenciadas numa demonstração 
de grande altruísmo científico, endereçamos-lhe a nossa sincera gratidão. Trata-se de um conjunto 
de documentos inéditos – cujos originais se perderam –, de que só tínhamos notícia por vagas notas 
registadas no verso de alguns pergaminhos do cartório de Almoster, o que lhes confere uma importância 
fundamental para o estudo deste cenóbio. Estes documentos encontram-se reunidos num caderno de 
doze páginas inserido num códice que reúne vários indultos apostólicos relativos à ordem de Cister em 
Portugal, compilados por frei Bento de S. Bernardo, monge cisterciense do mosteiro de Santa Maria 
de Salzedas, no século XVII. Pela pertinência do seu conteúdo para o presente estudo, publicamos, em 
apêndice, os documentos que interessam à fundação do mosteiro de Almoster.
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ponto de crucial importância: a veracidade, ou não, da narrativa de frei Francis-
co Brandão, em torno da qual gira, muitas vezes, a essência de várias dúvidas e 
problemáticas5.

1. A iniciativa da fundação
A preludiar este novo percurso pelos primórdios da referida abadia, 

centremo-nos na iniciativa da fundação. Neste ponto, o teor do testamento de D. 
Sancha Peres de Vides, datado de 2 de Julho de 1287, é bem claro: aí determina 
que sua filha, D. Berengária Aires, «faça fazer huum moesteyro de mongas da que sua filha, D. Berengária Aires, «faça fazer huum moesteyro de mongas da que sua filha, D. Berengária Aires, «
hordym de Sistel[,] oub d’outra hordym que seya a serviço de Deus», no seu 
lugar de Almoster6. Será, pois, no cumprimento da derradeira vontade de sua 
mãe que D. Berengária iniciará um conjunto de procedimentos para levar a cabo 
tal tarefa.

A intenção fundadora de D. Sancha Peres surge, de novo, expressa em 
documento desse mesmo ano, 1287, no qual o Capítulo Geral de Cister aprova 
a filiação do mosteiro de Almoster a Claraval7. Diploma que o citado cronista 
demonstra conhecer, ao afirmar que «as fundadoras sogeitaraõ logo a casa ao 
Mosteiro de Claraual, de que foi filhaçaõ, & em agradecimento lhe escreueo o 
Abbade de Cister Dõ Theobalho h~u[aAbbade de Cister Dõ Theobalho h~u[aAbbade de Cister Dõ Theobalho h~u[ ] carta mui encarecida, em que nomea 
ambas, Dona Sancha Pires, & Dona Berengueira»8.

Todavia, frei Francisco Brandão omite por completo o primeiro documento 
e dispensa pouco relevo ao segundo, estruturando a sua narrativa em torno da 
figura de D. Berengária e do ano de 12899. Neste sentido, disserta longamente 

5 Ao fazê-lo, não descuramos que Francisco Teixeira já procedera a igual atitude em relação ao texto 
de frei Francisco Brandão (Francisco Teixeira, O mosteiro de Santa Maria de Almoster, Santarém, 1992, 
pp. 59-62). Porém, cuidamos que, à luz dos documentos que aqui se publicam, se justifica uma renovada 
leitura das palavras e posições deste cronista.

6 IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 2, n.º 55: 1287, Julho, 2.
7 Sobre este documento e as divergências que nasceram em torno de uma incorrecção por parte 

de quem o escreveu, veja-se Luís Miguel Rêpas, art. cit., p. 796, nota 8. Artur de Gusmão publicara-o 
há meio século atrás, a partir de um exemplar que se conservava no Arquivo Departamental do Aube, 
Fonds de Clairvaux, série H, 3 H 1761 (Artur de Gusmão, A expansão da Arquitectura Borgonhesa e os 
Mosteiros de Cister em Portugal (Ensaio de Arqueologia na Idade Média), Lisboa, 1956, p. 193). Depois 
de termos notado que frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo tivera acesso a um exemplar e que utilizou 
pequenos excertos deste documento, numa versão «traduzida em português do mesmo tempo», que se 
conservava na documentação de Almoster, encontrámos recentemente a cópia tirada pelo punho deste 
autor na Biblioteca Municipal de Viseu, nas Provas e Apontamentos da História Portuguesa, t. II, f l. 216. 
Considerámos pertinente incluí-lo no Apêndice Documental deste trabalho (doc. 1).

8 Frei Francisco Brandão, Monarchia Lusitana, V, Lisboa, 1976, fl. 150 v.º.
9 Omissão e estruturação que lhe valeram as maiores críticas por parte de Francisco Teixeira, 

segundo o qual o texto do referido cronista «desvalorizava, claramente, o papel desempenhado por D. 
Sancha Pires no processo fundador do Mosteiro de Santa Maria de Almoster» e, «deste modo, seria 
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sobre a ascendência ilustre e as nobres virtudes desta dona, construindo «a 
imagem de uma fundadora de alta estirpe, exemplo de devoção e de capacidade 
de renúncia»10. Uma fundadora à medida da referida casa monástica, que 
encarna o modelo religioso ao recusar o conforto que a sua condição lhe podia 
proporcionar.

2. A licença papal, a execução da bula e o lançamento da primeira pedra
A rematar o texto da carta do Capítulo Geral, de 1287, deixava-se bem 

claro que, «ante todalas cousas[,] seja demandado o comsentimento e a licença 
de cada hum mayor[,] convem a saber[:] do Bispo da terra ou do Papa[,] pello 
bem da pax e da cidade»11. Estando vaga a cadeira episcopal ulissiponense, D. 
Berengária orientou os seus esforços para obter a licença para a fundação do 
mosteiro de Almoster directamente da cúria pontifícia. Para tal, nomeou seus 
procuradores dois cónegos de Coimbra: João Martins [de Soalhães] e Geraldo 
Domingues [da Cunha]12. Sabe-se, aliás, que João Martins de Soalhães, clérigo 
e conselheiro de D. Dinis, se encontrava em Roma, pelos anos de 1288/89, na 
qualidade de procurador do monarca para a concórdia com o clero português, 
na questão das liberdades eclesiásticas13. Estes, no exercício das suas funções, 

negado um papel determinante a D. Sancha Pires na fundação do Mosteiro» (Francisco Teixeira, ob. cit., 
pp. 56-62).

10 Francisco Teixeira, ob. cit., p. 59.
11 Apêndice Documental, doc. 1.
12 Apêndice Documental, doc. 3.
13 Mário Sérgio da Silva Farelo, O Cabido da Sé de Lisboa e os seus cónegos (1277-1377), vol. 

II, [Lisboa], 2003, dissertação de mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa (policopiada), pp. 269-271. Por sua vez, Geraldo Domingues da Cunha foi 
conselheiro e testamenteiro de D. Afonso III, tendo depois assistido D. Constança, filha de D. Dinis, durante 
o curto período em que esta foi rainha de Castela. Geraldo Domingues protagonizou uma preenchida 
carreira eclesiástica nas dioceses de Lamego, Coimbra, Lisboa, Braga, Porto, Placença e Évora, acabando 
por ser assassinado em Estremoz, no dia 5 de Março de 1321, pelos partidários do Infante D. Afonso 
(Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, 2.ª ed., vol. IV, Porto – Lisboa, 1971, pp. 271, 275-
-276; José Augusto de Sotto Mayor Pizarro, Linhagens Medievais Portuguesas. Genealogias e Estratégias 
(1279-1325), vol. II, Porto, 1999, p. 368; Mário Sérgio da Silva Farelo, ob. cit., vol. II, p. 218). Ora, tendo 
presente que Geraldo Domingues foi procurador de D. Berengária e conseguiu, em 1289, o assentimento 
do Sumo Pontífice para a fundação do mosteiro de Almoster, compreende-se melhor porque é que a 
mesma D. Berengária lhe doa, em 1302, sendo este bispo do Porto, os direitos de padroado que possuía 
sobre 28 igrejas e 17 mosteiros, de que era natural. Obviamente que o faz por sua alma e em remissão dos 
seus pecados, para que os sucessivos bispos do Porto a hajam sempre encomendada nas suas orações e 
para ser sempre participante em todos os bens e em todas as obras de misericórdia que eles fizerem. Pede, 
aliás, que rezem por ela uma missa anual, por dia de Santa Maria de Agosto. Porém, e porque a ligação 
deste prelado à abadia de Almoster remonta aos seus primeiros tempos, D. Berengária pede também que, 
por esta doação, D. Geraldo e todos os seus sucessores na Sé do Porto «seiam mais theudos a deffender e 
aguardar o nosso Moesteyro de Almoster do Bispado de Lixboa todo seu dereyto de todolos herdamentos 
quyntaans Cassaaes e posissoes que nos a esse Moesteyro leixamos e demos ou dess aqui adeante leixarmos 
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garantiram do Papa Nicolau IV o assentimento para a fundação do mosteiro, 
em 27 de Fevereiro de 128914. A bula foi dirigida ao deão de Lisboa, Gil Martins 
Rebolo, porque se mantinha a sede vacante. Este, que também se encontrava 
na cidade eterna, deu-lhe provimento por carta expedida em 14 de Abril 
desse ano15, onde determinava, com precisão, quem e como se devia proceder: 
delega poderes aos abades dos mosteiros cistercienses de Alcobaça e de Seiça 
para colocarem, assinalarem com uma cruz e benzerem a primeira lápide «in para colocarem, assinalarem com uma cruz e benzerem a primeira lápide «in para colocarem, assinalarem com uma cruz e benzerem a primeira lápide «
fundatione ecclesie, seu oratorii dicti monasterii [...], et alia faciant omnia, et 
singula, quod in solemnitatibus huiusmodi requiruntur». Segundo frei Francisco 
Brandão, não demorou a cerimónia de lançamento da primeira pedra, que 
decorreu em dia incerto, no ano de 128916. O referido autor relata que «tanto 
que Dona Berengueira teue a licença, mandou chamar o Abbade de Alcobaça 
[...]17 para lançar a primeira pedra no edificio, & benzer o sitio do Mosteiro, 
como fez com muita solemnidade: Chegando entaõ este dito Abbade ao lugar 

e dermos en o Bispado do Porto. e non consentam quanto eles poderem. e deuerem que lhis hy nenguum 
faça força» (Censual do Cabido da Sé do Porto... (Ed. da Biblioteca Pública Municipal do Porto), Porto, 
1924, pp. 331-332: 1302, Agosto, 12). Garante, assim, para os bens do mosteiro de Almoster, a protecção 
daquele prelado que era, na realidade, um seu velho aliado. Para conhecer melhor a figura e o percurso 
de Geraldo Domingues e para compreender a sua proximidade a João Martins de Soalhães, de quem foi 
procurador, veja-se de Hermínia Vasconcelos Vilar e Marta Castelo Branco, «Servir,  gouverner et leguer: 
L’évêque Geraldo Domingues (1285-1321)», in A Igreja e o Clero Português no Contexto Europeu, Lisboa, 
Centro de Estudos de História Religiosa – Universidade Católica Portuguesa, 2005, pp. 95-116. Cfr. ainda 
Hermínia Vasconcelos Vilar, As Dimensões de um Poder. A diocese de Évora na Idade Média, Lisboa, 
Editorial Estampa, 1999, pp. 74-79, e Ana Maria S. A. Rodrigues et al., Os Capitulares Bracarenses 
(1245-1374): Notícias biográficas, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa – Universidade Católica 
Portuguesa, 2005, pp. 59-60.

14 Apêndice Documental, doc. 2.
15 Apêndice Documental, doc. 3. Frei Francisco Brandão diz: «Concedeo o Pontifice a licença a 

quatorze de Abril do anno seg~udo de seu Pontificado, que he o de mil duzentos & oitenta & nove» 
(Monarchia Lusitana(Monarchia Lusitana( , V, Lisboa, 1976, fl. 150b). Como se vê, esta informação não é rigorosa. Na realidade, 
Nicolau IV concedeu a licença em 27 de Fevereiro; 14 de Abril é a data da execução da mesma. O 
equívoco das datas pode ter tido origem no facto de a bula pontifícia se encontrar trasladada na carta de 
execução dada pelo deão de Lisboa. Este cronista cisterciense não teria sido o único a ver e a referir este 
documento. Numa nota, no verso de um pergaminho, frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo registou: 
«Pediria esta [D. Berengária] a d.ª Licença depois de ter ja desde o ano anteced.te povoado o M.ro com 
alguãs Relig.as, pella autorid.e do Papa Niculao 4, executada pella Sn.ça do Deão de Lx.ª no ano 1289; que 
vai no mesmo L.º [11 dos pergam.os], fol. 14» (IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 10, n.º 47).

16 Frei Francisco Brandão, Monarchia Lusitana, V, Lisboa, 1976, fl. 150b.
17 Frei Francisco Brandão refere D. Domingos, neste local, como o abade de Alcobaça que interveio 

nos referidos acontecimentos. Contudo, desde cedo vários autores advertiram para a existência de um 
anacronismo, dado que os factos descritos reportam ao ano 1289 e D. Domingos, abade de Alcobaça, 
inicia o governo desta abadia apenas em 1291, nascendo aqui mais uma polémica sobre a fundação deste 
mosteiro, nomeadamente em torno da data do lançamento da primeira pedra (cfr. Luís Miguel Rêpas, art. 
cit., p. 800, nota 34). Lembramos, no entanto, que D. Domingos esteve profundamente ligado à fundação 
do mosteiro de Odivelas, também da Ordem de Cister, o que pode estar na origem do lapso do cronista.
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sobredito (saõ palauras daquelle instrumento) & benzendo o mesmo lugar por 
autoridade das letras Apostolicas, pos por suas mãos a primeira pedra, em que 
estaua o sinal da Cruz esculpido»18.

É evidente, em alguns pontos, a proximidade entre a narrativa de Brandão 
e o teor da carta do deão de Lisboa, que agora se conhece por cópia tirada do 
Livro 11 e de um tombo do cartório de Almoster. O cronista não hesitou, porém, 
em descrever os acontecimentos de uma forma extraordinariamente visual, 
procu rando que as palavras traduzissem o dinamismo dos movimentos e das 
acções, como que conduzindo o leitor pelo desenrolar das cenas («Chegando 
entaõ este dito Abbade ao lugar sobredito»). Em contrapartida, não deixou de se 
salvaguardar com a menção de que «saõ palauras daquelle instrumento». Trata-
se, como é natural, de uma questão de estilo narrativo, em que o seu discurso não 
se distancia significativamente da fonte histórica19.

3. A licença do Bispo de Lisboa
Difícil de obter, pelo menos num primeiro momento, foi a anuência do 

bispo de Lisboa20. De facto, não obstante as directivas pontifícias, que incluíam 
sentenças de excomunhão para aqueles que prejudicassem aquela empresa, o 
prelado lisboeta, D. Domingos, terá colocado sérios obstáculos ao bom êxito dos 
esforços de D. Berengária, o que a levou a apelar, em 1293, de todas as censuras 
e agravos com que aquele religioso ou o seu cabido pretendessem proceder 
contra ela e contra o mosteiro de Almoster, para este lhe ser sujeito no temporal 
e no espiritual. Tratava-se, obviamente, do problema da isenção da autoridade 
diocesana.

18 Frei Francisco Brandão, Monarchia Lusitana, V, Lisboa, 1976, fl. 150 v.º.
19 Por confirmar fica a afirmação de frei Francisco Brandão de que «o dia certo em que se lançou 

a primeira pedra, não anda assinado no instrumento publico, que se fez da fundação, por estar mui 
gastado: mas cõsta delle ser neste proprio anno, em que estaua a santa Igreja de Lisboa vaga, como vimos 
no foral de Villa Real, & acabar a feita do instrumento em vinte & sete, que se ha de entender da era 1327 
deste corrente» (Monarchia Lusitanadeste corrente» (Monarchia Lusitanadeste corrente» ( , V, Lisboa, 1976, fl. 150b). Muito provavelmente, a cerimónia do 
lançamento da primeira pedra terá mesmo decorrido em 1289, se atendermos aos documentos de 27 de 
Fevereiro e 14 de Abril de 1289. Do mesmo modo, também é verdade que a Sé de Lisboa estava vaga por 
essa altura. Mais difícil é saber se a parte que refere a data estar muito gasta resulta mesmo da consulta do 
referido instrumento público ou da «criatividade narrativa» do cronista.

20 O início da empresa coincide com um período conturbado na sucessão ao principal cargo da 
prelazia olisiponense. D. Domingos Anes Jardo chega a apresentar-se como bispo eleito em 1284 e 1285, 
mas a cúria pontifícia havia de colocar D. Estêvão Anes de Vasconcelos à frente da diocese (1286-1287). A 
este curto governo seguiram-se, novamente, alguns anos de vacatura, que terminaram com D. Domingos 
Anes Jardo na direcção do bispado de Lisboa, entre 1290 e 1293 (agradecemos ao Mestre Mário Farelo 
as informações que nos cedeu sobre a complexa cronologia do episcopado de Lisboa nas décadas de 80 e 
90 do século XIII).
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Tais contrariedades haviam de ser superadas logo no início do episcopado de 
D. João Martins de Soalhães. Eleito em 23 de Janeiro de 1294 e confirmado na sua 
nova dignidade pelo arcebispo e cabido de Compostela, em 13 de Março de 129421, 
não tardou em resolver os conflitos herdados do seu antecessor. Na realidade, tal 
eleição não podia ter sido mais favorável a Almoster: é que, como dissemos, João 
Martins de Soalhães foi um dos procuradores de D. Berengária Aires que, em 1289, 
obtiveram do Papa Nicolau IV a licença para a fundação do mosteiro, sendo, ao 
tempo, cónego de Coimbra. Investido nas suas novas funções, este prelado autoriza, 
quase de imediato, em 24 de Junho de 1294, a fundação do mosteiro de Almoster, 
sob a Ordem de Cister, bem como a anexação do direito de padroado da igreja de 
Santa Maria de Almoster – detido pela fundadora –, concedendo-lhe uma das duas 
terças dos dízimos da dita igreja que então pertenciam aos seus priores22.

4. A concretização do projecto monástico e a protecção concedida pela 
rainha D. Isabel a D. Berengária, ao Mosteiro de Amoster e a seus bens

As obras deviam decorrer a bom curso, apesar dos problemas levantados23. 
O sino da primitiva igreja monástica apresenta gravado o ano de 129224 e um 
documento de 1293 revela que D. Berengária já havia iniciado a construção do 

21 ADB, Gaveta dos Arcebispos, n.º 17 e 18; ADB, Gaveta dos privilégios e honras, n.º 5; cit. por 
Mário Sérgio da Silva Farelo, ob. cit., vol. II, pp. 24 e 33.

22 Apêndice Documental, doc. 4. Até há pouco tempo julgava-se que este documento era datado de 
24 de Junho de 1296. Alguns autores tinham deduzido essa data, sendo induzidos em erro, a partir de uma 
observação registada no verso de um pergaminho, datado de 1296, que dizia: «em 24 de Junio deste mesmo 
anno o Bispo de Lisboa D. João pella mesma Bulla em que concedeo á Sr.ª D. Berengaria licença para fundar 
este mosteiro e lhe annexar o direito do padroado da dita igreja, lhes concedeo tambem para o mosteiro h~ua 
das duas terças dos dizimos que a então pertencião aos ditos priores» (IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 3, 
n.º 84 vº; Francisco Teixeira, ob. cit., p. 62 e Luís Miguel Rêpas, art. cit., pp. 797 e 801). Apesar do conteúdo 
enganador desta nota, há uma outra – também registada no verso de um documento, datado de 1293 – que 
assinala a data correcta: «Disto se pode inferir que a d.ª S.ra, ou não teria pedido, ou não teria conseguido do 
d.º Bispo [D. Domingos] Licença p.ª fundar o M.ro, a qual lhe concedeo no ano seg.te o Bispo D. João em 24 
de Junho por 3 Bullas conformes, que vão no L.º 11 dos pergam.os como este desde fol. 15, com a união de 
h~ua das duas terças dos dizimos da Igr.ª de S.ta M.ª de Almoster, e a do Direito do Padroado da mesma Igr.ª, ta M.ª de Almoster, e a do Direito do Padroado da mesma Igr.ª, ta

o qual tinha a d.ª fundadora» (IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 10, n.º 47). Hoje, a cópia seiscentista deste 
documento, que se publica neste artigo (Apêndice Documentaldocumento, que se publica neste artigo (Apêndice Documentaldocumento, que se publica neste artigo ( , doc. 4), permite-nos afirmar, com segurança, 
que esta autorização foi dada logo no ano de 1294.

23 Para além da situação atrás descrita, que envolve o bispo de Lisboa, D. Domingos, cumpre referir a 
longa contenda que D. Berengária manteve com a Ordem do Hospital e que foi tratada, em traços largos, 
pelo próprio frei Francisco Brandão (Monarchia Lusitanapelo próprio frei Francisco Brandão (Monarchia Lusitanapelo próprio frei Francisco Brandão ( , V, Lisboa, 1976, fls. 151 v.º-153). No fundo 
documental do mosteiro de Almoster conservam-se, ainda, os diplomas que se produziram a propósito deste 
contencioso.

24 Mário Jorge Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), [s.l.], 2000, vol. II, t. I, pp. 1081 
e 1087.
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mosteiro em Almoster, como ela própria o afirma25. Ultrapassada a dissensão 
com o prelado lisboeta e garantidas as autorizações necessárias, as primeiras 
movimentações daquelas que constituirão a futura comunidade não se fizeram 
esperar. Em 16 de Julho de 1296, nove noviças do mosteiro de Celas, situado na 
cidade de Coimbra, fazem doação de todos os seus bens a D. Berengária Aires26. 
Estas nove noviças serão as primeiras religiosas do mosteiro de Almoster.

Em breve, Bonifácio VIII confirma a fundação da abadia (20 de Agosto de 
1297) e toma-a sob protecção apostólica (7 de Outubro de 1297)27. Esta contou, 
então, com o apoio do monarca, D. Dinis, que, em 1 de Maio de 1298, lhe concedeu 
carta de couto28 e, em Julho de 1300, atendendo ao seu ainda parco património, 
lhe deu licença para herdar e receber bens das suas professas e daqueles que lhe 
quisessem deixar ou testar bens por alma29, criando, assim, mais uma excepção à 
lei de desamortização de 129130.

Outras figuras ilustres surgem, nesta altura, associadas ao mosteiro, como o 
bispo de Lamego, D. Vasco Martins de Alvelos, que expede um breve de indul-
gência para as pessoas que o visitassem com devoção (2 de Setembro de 1300)31, 
ou a rainha D. Isabel, que toma debaixo da sua protecção D. Berengária Aires, o 
mosteiro de Almoster e os seus bens (7 de Junho de 1304)32. Frei Francisco Brandão 

25 «Monasterio in loco meo de Almoester, quod construere jam incepi et intendo perficerer in  «Monasterio in loco meo de Almoester, quod construere jam incepi et intendo perficerer in  «
meum» (IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 10, n.º 47: 1293, Maio, 15).

26 IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 10, n.º 31: 1296, Julho, 16.
27 Apêndice Documental, docs. 5 e 6, respectivamente. Frei Francisco Brandão demonstra conhecer 

a última destas bulas, afirmando que foi trasladada em Santarém, a 11 de Março de 1298 (Monarchia a última destas bulas, afirmando que foi trasladada em Santarém, a 11 de Março de 1298 (Monarchia a última destas bulas, afirmando que foi trasladada em Santarém, a 11 de Março de 1298 (
Lusitana, V, Lisboa, 1976, fl. 151b). Todavia, assinale-se que a data apontada pelo cronista para este 
privilégio pontifício é completamente despropositada, como já tivemos oportunidade de assinalar (Luís 
Miguel Rêpas, art. cit., p. 797, nota 13).

28 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, L.º 3, fls. 3-3 v.º; publ. por José Manuel Henriques Varandas, 
Monacato feminino e domínio rural. O património do mosteiro de Santa Maria de Almoster no séc. XIV, Monacato feminino e domínio rural. O património do mosteiro de Santa Maria de Almoster no séc. XIV, Monacato feminino e domínio rural. O património do mosteiro de Santa Maria de Almoster no séc. XIV
Lisboa, 1994, provas de capacidade científica e aptidão pedagógica apresentadas à Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa (policopiado), pp. 28-29.

29 Frei Francisco Brandão, Monarchia Lusitana, V, Lisboa, 1976, fl. 151a. Este autor data-o de dia 
12 de Julho de 1300. Curiosamente, conhecemos este documento apenas por traslados e sempre com datas 
diferentes (IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 4, n.º 29, com a data de 14 de Julho de 1300 – trasladado 
em 15 de Março de 1310 – e IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 8, n.º 21, com a data de 15 de Julho de 
1300 – trasladado em 10 de Janeiro de 1302). 

30 Como acontecia, por exemplo, entre os Cistercienses, com os mosteiros de Alcobaça e de Odivelas 
(Iria Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos XIV e XV, Lisboa, 1989, p. 28, e O Património do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos XIV e XV, Lisboa, 1989, p. 28, e O Património do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos XIV e XV
IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, L.º 2, f ls. 100-100 v.º: 1295, Abril, 6, respectivamente).

31 IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 2, n.º 15.
32 Apêndice Documental, doc. 7; frei Francisco Brandão, Monarchia Lusitana, V, Lisboa, 1976, 

fl. 150v.º. Este autor afirma que o rei D. Dinis imitou a rainha, alguns anos depois, tomando esta casa 
também debaixo do seu amparo. Não temos qualquer prova deste facto, mas nada nos faz crer que tal 
não fosse possível.
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afirma que, tendo D. Berengária falecido sem completar as obras no mosteiro, a 
rainha tomou-o a seu cargo e fez, a expensas próprias, o claustro, a enfermaria 
e outras casas e obras33. Nos últimos anos da sua vida, a rainha D. Isabel havia 
ainda de lhe destinar um elevado legado e de o encomendar a D. Afonso IV, 
rei de Portugal, seu filho, e aos seus sucessores, para que estes o protegessem e 
defendessem34.

O mosteiro de Almoster e a sua comunidade conventual nascem, assim, 
por iniciativa – ou disposição testamentária – de D. Sancha Peres e pela mão da 
sua filha, D. Berengária Aires, ambas viúvas, merecendo, desde cedo, o apoio 
e a protecção do monarca, D. Dinis, e, sobretudo, da rainha, D. Isabel. Feito o 
noviciado no mosteiro cisterciense de Celas, em Coimbra, as primeiras religiosas 
transferiram-se para o novo claustro bernardo35. Entre elas encontrava-se a pri-
meira abadessa de Almoster, D. Maria Gonçalves, uma das 9 noviças inscritas na 
doação de 1296, justamente aquela que surge à cabeça do documento36.

D. Berengária Aires terá, então, desempenhado, em Almoster, um papel se-
melhante ao das rainhas D. Teresa, D. Sancha e D. Mafalda, em Lorvão, Celas e 
Arouca. Também ela assumiu a posição de patrona, benfeitora e protectora da casa 
monástica que fundou, dotou e fez construir, mantendo o estado laico37, precisa mente 
aquele que lhe permitia uma maior liberdade no desempenho dessas funções.

A acção empreendedora de D. Berengária tornou a sua memória indissociável 
da história da fundação do mosteiro de Almoster. Tanto mais que esta senhora 

33 Frei Francisco Brandão, Monarchia Lusitana, VI, Lisboa, 1980, fl. 509.
34 Fernando Barros Leite, O Rei D. Dinis e a Rainha Santa Isabel, Coimbra, 1993, pp. 358-361, 

doc. IV: 1327, Dezembro, 22.
35 É nossa convicção que, muito provavelmente, a deslocação destas nove religiosas para Almoster, 

após um período de aprendizagem em Celas, foi um acto premeditado. Tal convicção baseia-se, entre 
outros aspectos, no padrão de recrutamento geográfico destas noviças (cfr. Luís Miguel Rêpas, art. cit., 
p. 804).

36 IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 3, n.º 21 e m. 7, n.o 46, de 3 e 5 de Junho de 1301, 
respectivamente. Frei Francisco Brandão já apontara que «A primeira Abbadessa que teue, se chamou 
Dona Maria Gonçalues» (Monarchia LusitanaDona Maria Gonçalues» (Monarchia LusitanaDona Maria Gonçalues» ( , V, Lisboa, 1976, fl. 150 v.º).

37 É o que procura vincar num documento de 3 de Junho de 1301, quando afirma: «eu donna Biringeyra 
nunca fix voto a nenh~ua Ordin nem pormeti a fazer e como quer que esta crus traga nom na trago por voto 
que fezesse ca cada que a quizer tolher tolhe-la-ey» (IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 3, n.º 21). Ainda que fezesse ca cada que a quizer tolher tolhe-la-ey» (IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 3, n.º 21). Ainda que fezesse ca cada que a quizer tolher tolhe-la-ey
que não se exclua de todo a possibilidade de ter professado nos últimos anos da sua vida, ideia insinuada 
pelo Conde D. Pedro, que recorda que «morreo ela monja d’Almoester» (Livro de Linhagens do Conde D. pelo Conde D. Pedro, que recorda que «morreo ela monja d’Almoester» (Livro de Linhagens do Conde D. pelo Conde D. Pedro, que recorda que «morreo ela monja d’Almoester» (
Pedro, ed. por José Mattoso, Portugaliae Monumenta Historica, nova série, vol. II/2, Lisboa, 1980, 57C4) 
ou pela sua lápide tumular (onde encontramos a seguinte epígrafe: «Hic Iacet D(om)na Bere(n)garia (…) 
Que Fecit Istud Monasterium C(u)i Legavit O(mni)a Que Habebat (…) Obiit Autem In Habitu Cisterciensi 
(...)» – Mário Jorge Barroca, ob. cit., vol. II, t. II, p. 1365), parece-nos pouco provável que se tivesse colocado 
numa posição de submissão a uma abadessa e às regras da convivência monástica. Não nos esqueçamos, 
por exemplo, que também a rainha D. Isabel morreu envergando o hábito de Santa Clara, sem nunca ter 
professado.
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se mandou sepultar sob o altar do Apóstolo S. João, na igreja deste mosteiro38, 
onde se conserva a sua lápide39, cumprindo assim a promessa que fizera a sua 
mãe, D. Sancha Peres40.

A terminar, cumpre reconhecer que frei Francisco Brandão demonstra ter 
sido um profundo conhecedor do cartório de Almoster, onde, aliás, alicerça, com 
pormenor, a sua narrativa. No quinto volume da Monarchia Lusitana utiliza in-
formações que retirou de mais de duas dezenas de documentos que ainda hoje se 
conservam na Torre do Tombo e a partir dos quais podemos confirmar o rigor 
das suas palavras. Temos mesmo de reconhecer que o cronista teve o privilégio 
de ver diplomas que entretanto desapareceram. Exemplo disso são os documen-
tos que aqui publicamos, cujos originais foram vistos e citados por vários autores 
seiscentistas e setecentistas, mas que se mantiveram praticamente desconhecidos 
do historiador actual até à descoberta das cópias agora dadas a lume. Deles nos 
dá conta, em breves palavras, frei Francisco Brandão, ao longo da sua obra.

Por fim, os documentos que se seguem, e que serviram de base a este traba-
lho, vêm dissipar as dúvidas que pudessem existir sobre algumas das afirmações 
do referido cronista cisterciense. Fica, porém, a mácula de omitir o testamento 
de D. Sancha Peres, o verdadeiro ponto de partida para a fundação do mosteiro, 
bem como a alusão ao milagre das águas do Tejo, ligado a Santa Iria e à rainha 
Santa Isabel41, tendo inclusivamente publicado o documento (falso) que serve de 
suporte a tal maravilha42. A implicação de frei Francisco Brandão na divulgação 
do milagre, ainda que compreensível na concepção da época, compromete-o 

38 IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 3, n.º 11: 1301, Abril, 22.
39 Mário Jorge Barroca, ob. cit., vol. II, t. II, p. 1365.
40 Sancha Peres também pretendia ser sepultada no mosteiro de Almoster, como, aliás, determinou 

no seu testamento (IAN/TT, Mosteiro de Almoster, m. 2, n.º 55; de 1287, Julho, 2: «E mando y meu corpo 
qua mha filha pormeteu a my que semelhavilmente se jeytasse y com sa filha»). No ano de 2005, aquando 
das obras de restauro levadas a cabo pelo IPPAR, por detrás de um retábulo em talha, foi encontrado um 
sarcófago pétreo com alguns vestígios de policromia, mas sem qualquer inscrição funerária. Ora, segundo 
o P.e Inácio da Piedade e Vasconcelos, neste túmulo, que havia sido trasladado para o altar dedicado a 
S. João Baptista, localizado em frente à porta da igreja, estavam sepultadas «a muito devota e Ilustríssima 
Senhora Dona Berengária, uma sua Irmã, que são as fundadoras e também uma sua sobrinha» (Historia Senhora Dona Berengária, uma sua Irmã, que são as fundadoras e também uma sua sobrinha» (Historia Senhora Dona Berengária, uma sua Irmã, que são as fundadoras e também uma sua sobrinha» (
de Santarem Edificada, Lisboa, 1740, p. 263). Esta indicação confirma que se terá posto a descoberto a 
arca tumular de D. Berengária e indicia que aí estavam igualmente sepultadas não «uma sua irmã» e 
«uma sua sobrinha», como refere aquele autor, mas, muito provavelmente, a sua mãe, D. Sancha Peres 
(também ela fundadora de Almoster), e a sua filha, D. Maria Rodrigues, que era menina «sen revora» 
pelos anos de 1278-79, tendo falecido em tenra idade, antes de 1302.

41 Frei Francisco Brandão, Monarchia Lusitana, V, Lisboa, 1976, fl. 150 v.º.
42 Frei Francisco Brandão, Monarchia Lusitana, VI, Lisboa, 1980, fl. 483, a partir de IAN/TT, 

Mosteiro de Almoster, m. 3, n.º 2 (falso). Na Biblioteca Pública de Évora, Casa Forte, Cód. CXI/1-1, n.º 
16, fl. 81, encontra-se uma cópia deste documento, em papel, não datada nem autenticada, com letra do 
século XIX.
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seriamente, mas não deslustra todo o trabalho de investigação que dedicou à 
fundação do mosteiro de Almoster.

Apêndice Documental43

1

1287, no tempo do Capítulo Geral, em Cister – Frei Teobaldo, abade de Cister, e 
todo o convento dos abades do Capítulo Geral autorizam D. Sancha Peres e 
D. Berengária Aires a fundar uma abadia de monjas da Ordem de Cister em 
Almoster.

B) Biblioteca Municipal de Viseu, Provas e Apontamentos da História Portuguesa, t. II [Ms. 
20-I-20], fl. 216.
Publ.: parcialmente, por Artur de Gusmão, A expansão da Arquitectura Borgonhesa e os 
Mosteiros de Cister em Portugal (Ensaio de Arqueologia na Idade Média), Lisboa, 1956, p. 
193, a partir de uma pública forma em romance que se conserva no Arquivo Departamental 
do Aube, Fonds de Clairvaux, série H, 3 H 1761.

Perfilhamento que o Abbade de Cister fes a este convento por filho de Claraval44

Aás nobres e amadas em Christo e devotas a Deus dona Sancha Peres e dona 
Berengeira Ayras. Frey Theobaldo dito abbade de Cister, e todo o convento dos 
abbades do Cabbido General per severança d’orações devotas com saude: e por 
saude das almas: dar as couzas terreaes pellas celestiais e as que pouco duraõ por 
aquellas que duraõ para todo sempre porque segundo que dis o Apostollo a figura 
deste mundo passa, e todolus sus enfengimentus outrossim passam e perecem e 
mafligimentos muis maos e daõ aynda chagom de perecer áaquelles que os amaõ: 
bem aventurados porem por merecimento jullgamos aquelles que os lixos deste 
mundo nom sujaõ e os afaagamentos nom tiraõ da cobissa das cousas porduraveis 
nem nos fagem tardinheiros pora quere-llas e cobyça-las, mais aquellas cossas 
que som de trás escaecen-as: e por saude das almas estenden-sse e deitam áas 
cousas que som deante has cousas terreaes que am em poder: hou de todo em 

43 Nas transcrições que apresentamos, seguimos essencialmente os critérios definidos por Avelino 
de Jesus da Costa, Normas Gerais de Transcrição e Publicação de Documentos e Textos Medievais e 
Modernos, 3.ª ed., Coimbra, 1993. Queremos ainda deixar o nosso agradecimento ao Prof. Doutor Saul 
António Gomes, por se ter disponibilizado para rever a leitura dos documentos redigidos em latim.

44 Anota à margem: «1287»; «Alcobaça».
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todo as despergam hou er husam dellas bem e per cada huma destas cousas 
chaamente fagem seu thesouro no ceo: h~u nem brugo nem outra traça nom 
lhi pode empeecer: portanto sem maravilha preegamos a vossa bemaventurada 
devoçom por merecimento que as cousas despercadoiras deste mundo assias 
sagesmente desperçon que nenhuã cousa en hellas nom quer end’aver para ssy. 
Sinom tanto a necessidade he o uso, e em tal giza soube bem dellas uzar e a 
Saude de sa alma que pellas chouzas terreaes quis aver as chousas grandes do 
celo. E pellas piquenas cousas, e pellas que se passam a Igreya; aver aquellas que 
ham por sempre adurar e isto por conselho da sabença de nosso Senhor. Mais 
com[ocom[ocom[ ] vos alumiadas dos lumes da sabença do ceo entendades a fundar huã 
Abbadia de mongas de nossa ordem em no logar que chamam Almoster que 
pertence a vós, e he vosso de patrimonio e herdamento vosso livre e quite que 
aquelle que fes todalas cousas e as enderença possaõ fazer serviço de coraçom 
para todo sempre e dar-lhis das cousas terreaes quanto comprir e no lugar 
ouver e para este negocio demandastes com humildade e devota perseverança 
que vos nos outorgassemos esto e aquellas cousas que a nos pertencem quanto 
a este negocio por seer acabado segundo que entendemos pello honrrado nosso 
Abbade de Claraval, e pellos vizitadores que forom enviados a Espanha que no-
lo contarom com verdade, mais nos cobyçantes houtorgadamente achatar aos 
vossos dezejos e aas vossas preregalhas piadozas. de vontade e de consentimento 
de todos nos outorgamos ao dito nosso Abbade digo ao dito honrrado nosso 
Abbade de Claraval e aaquel ou aaqueles quaes para isto estaballecer e ordenar 
pella authoridade de nosso Cabbido Geral e de toda a ordem de Cistel a esse 
mosteiro des agora para todo sempre segundo a forma e os estaballessimentos da 
nossa Ordem de Cistel com todolos seus lugares e sas pertenças, e sás servidoes, 
e seos couthos e seos dereitos e com todallas couzas que a esse lugar pertencem 
ou pertenceram45 des aqui adeante por qual nome quer has chamem aa nossa 
ordem emcorpore e ajunte e meta hy: convento segundo o costume de nossa 
ordem em tal giza e que des aqui adeante este mosteiro e as pessoas que hi forem 
e todallas cousas que a el pertemcem ou depois pertencerem por gramaidade 
por ajuntamento, por comprimento, outrossis46 come os outros mosteiros nossos 
dos previlegios e das indulgencias e das servidoes dos coutamentos a nos e aa ~es dos coutamentos a nos e aa ~
nossa ordem de Cistel outorgados da See do Apostoligo ou doutros usem para 
todo sempre come os nossos e sua firme filha de Claraval: aqui isto aguardado que 
pello tempo todalas pessoas que hi forem eensse47 mosteiro nossos costumes e nossos 
uzos nas vizitaçois nas correço~es e nos nossos estabilicimentos e em todallas cousas 

45 Sic.
46 Sic.
47 Sic.
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e por todallas cousas se conformem e vivam, e guarden-sse de aggravar previlegios 
ou endulgencias ou se aggravados forem no nos housem reteer por que podessem 
em algum tempo ha ir contra o estabelicimento da nossa ordem e aacima ante 
todalas cousas costume de nossa ordem come e dereito limpo he que em este 
artigo seja demandado o comsentimento e a licença de cada hum mayor convem 
a saber do Bispo da terra ou do Papa pello bem da pax e da cidade. Dada em 
Cistel no anno da Encarnaçaõ de Jessus Christo de mil e trezentos48 e outenta 
e sete annos no tempo do Cabido General. E nos Frei Pedro de Mellom e Frei 
Martinho Abbade de Alcobaça vimos e leemos em latim o privilegio do Cabbido 
Geral e fizemo-lo treladar assi como aqui jas escrito e pugemos nossos sellos em 
esta carta em testemoyo de verdade49.

2

1289, Fevereiro, 27, Roma, Santa Maria Maior – Petitio dilectae – Bula de Nicolau 
IV ao deão da Sé de Lisboa, pela qual lhe comete a fundação do mosteiro 
de Almoster.

B) BNL, Alcobaça 228, f l. 210.

Commição para a fundação do Mosteiro de Almoster50

Nicolaus episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio decano ecclesiae 
Ulixbonensis, salutem et Apostolicam benedictionem. Petitio dilectae in Christo 
filiae nobilis mulieris Beringariae Gosendi Portugalis dioecesis nobis exhibita 
continebat, quod ipsa ad Cisterciensem Ordinem gerit specialis devotionis 
affectum pro suorum et progenitorum suorum remedio peccatorum, apud locum 
de Almoster Ulixbonensis dioecesis, scilicet in fundo proprio unum monasterium, ubi 
mulieris pro tempore, sub ipsius ordinis observantia virtutem Domino famulentur, de 
bonis propriis construere proponit, pariter et dotare. Quare praedicta nobilis nobis 
humiliter supplicavit, ut construenti ibi monasterium huiusmodi, ubi sit oratorium, 
vel capella, sibi licentiam concedere dignaremur.

48 Sic. Vd. nota seguinte.
49 No final do documento, consta a seguinte nota: «Foi eRo em quem tresladou o porgaminho por a era 

que asima vai Copiada pois foi feito o perfilhamento no anno da Encarnaçaõ de nosso Senhor Jezus Christo de 
1287 e acresentou cem annos quem em Alcobaça escreveu antigamente este treslado vertendo em Portugues 
o original latino».

50 Na margem direita: «Tomb. pag. 77 v.º» e «Liv. 11. Verm. f. 11». 
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Nos igitur pium ipsius nobilis propositum in Domino commendantes eius 
supplicationibus inclinati discretioni tuae (cum sedes Ulixbonensis pastore vacare 
dicatur ad praesens) per Apostolica scripta committimus, et mandamus, quatinus 
consideratis diligenter circunstantiis universis, quae circa hoc fuerint attendendae, 
si secundum Deum expedire videris, et Ulixbonensi, seu aliis quibuscunquae 
ecclesiis, vel personis circa decimas, oblationes, et obventiones, et earum 
praeceptionem, et alia jura parochialia per hoc praejuditium nullum fiat (super 
quibus omnibus tuam intendimus conscientiam onerare) praedictae nobili, 
facienti, quod offert, auctoritate nostra postulatam licentiam largiaris.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem tertio Kalendas Martii 
Pontificatus nostri anno secundo. // Loco + sigilli plumbi./

3

1289, Abril, 14, Quinta-feira, Roma – Gil Martins, deão de Lisboa, por comissão 
do Papa Nicolau IV, considerando que D. Berengária Aires dotou suficiente-
mente o mosteiro que pretendia fundar em Almoster e que a sua construção 
não cria quaisquer prejuízos à Sé de Lisboa, nem às igrejas suas vizinhas, 
confere aos abades dos mosteiros de Alcobaça e de Seiça, ambos cistercienses, 
o poder que tem por autoridade apostólica para que estes possam lançar e 
benzer a primeira pedra da igreja do mosteiro de Almoster.

B) BNL, Alcobaça 228, f ls. 210-210 v.º.

Sentensa do Juiz Commissario51

Universis, ad quos praesentes literae pervenerint, Egidius Martini decanus 
Ulixbonensis in vero salutari salutem. Noveritis, nos literas Apostolicas Sanctissimi 
Patris Domni Nicolai Papae quarti non rasas, non cancellatas, non suspectas, nec 
in aliqua parte sui viciatas, vel abolitas, sed vera et consueta Bulla bullatas, cum 
filo canapis, ex parte nobilis domnae Beringariae recepisse; tenorem huiusmodi 
continentes:

¶ Nicolaus episcopus servus servorum Dei, etc. sequitur ut superius =
Nos vero consideratis universis circunstantiis, quae circa praedicta erant 

attendenda, attendentes ad Dei servitium, posse praedictum monasterium 
fieri; quia venerabiles viri Joanes Martini, et Giraldus Dominici Colimbrienses 

51 Na margem direita: «Tomb. pag. 87 v.º» e «Liv. 11. Verm. f. 14». 
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canonici procuratores praedictae dominae, nomine, et vice ipsius obtulerunt 
dictum locum de Almoster pro dote, et omnia bona, quae in termino Sanctarem 
habebat, obligarunt, etiam ad construendum monasterium, et ad faciendum 
praedicta omnia, et singula, prout in dicto rescripto continetur, Auctoritate 
Domini Papae in hac parte nobis committa, praedicta dominae, cum praedicta 
dos sit sufficiens, construendi monasterium in praefato loco de Almoster, et in 
constructo monasterio faciendi capellam, oratorium, seu ecclesiam, et ibi faciendi 
erigi altare do licentiam postulatam. Ita tamen, quod Ulixbonensis ecclesiae, et 
ecclesiis convicinis, vel alteri circa decimas, primitias, et alia jura ecclesiastica 
nullum praeiuditium generetur.

Iniungentes Auctoritate Apostolica Abbatibus Monasteriorum de Alcobaça 
eiusdem dioecesis, et de Ceiça Colimbriensis dioecesis Ordinis Cisterciensis, et 
eis in simul, et eorum cuilibet in solidum conferentes potestatem vices nostras 
committimus, quod in fundatione ecclesiae, seu oratorii dicti monasterii 
primarium lapidem ponant, cruce signent, et benedicant, et alia faciant omnia, 
et singula, quae in solemnitatibus huiusmodi requiruntur.

Exortantes in Domino, auctoritate nobis tradita, et rogantes quemlibet 
episcopum regni Portugaliae, ad quos praesentes literae praevenerint, quod in 
capella, seu oratorio, vel ecclesia dicti monasterii altare erigat, cum requisitus 
fuerit, consecret, et benedicat, ac omnia faciat, quae de jure in talibus 
requiruntur.

Monentes omnes et singulos tam ecclesiasticos, quam laicos, quod dictae 
dominae super constructione dicti monasterii, et super praedictis omnibus 
<ac> contigentibus nullum praeiuditium faciant, vel aliquod impedimentum 
offerant, vel etiam super praedictis, et eorum quolibet molestent quomodolibet, 
vel perturbent; omnes et singulos turbantes, impedientes pallam vel occulte, vel 
aliquod praeiuditium facientes, seu violentiam inferentes, vel quomodolibet in 
contrarium facientes in his scriptis ex nunc, ut ex tunc, et ex tunc ut ex nunc 
excommunicationis vinculo innodantes; mandamus praedictis abbatibus, et 
eorum cuilibet, quod omnes, et singulos contra praedictam, et eorum quodlibet 
venientes, vel contra facientes, publice excommunicatos denuncient, et tanquam 
excommunicatos faciant ab omnibus arctius evitari.

In cuius rei testimonium praesentes literas apertas praefatae dominae 
concessimus nostro sigillo sigillatas. Datum Romae feria quinta, decima quarta 
die Aprilis Era 1327. = loco + sigilli //
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52 Na margem direita: «Tomb. pag. 83. v.º et pag. 84 v.º et pag. 86.» e «Liv. 11. f. 15. et 17. et 19». 

4

1294, Junho, 24, Lisboa – O bispo de Lisboa, D. João Martins de Soalhães, com o 
consenso do cabido da dita igreja, aprova a fundação do mosteiro de Almoster, 
dando à sua abadessa e convento poder para estes lhe apresentarem um vigário 
perpétuo na igreja paroquial de Santa Maria de Almoster.
B) BNL, Alcobaça 228, fls. 211-211 v.º.

Licensa do Ordinario diocesano para a Fundação do Mosteiro de Almoster52

Universis nos Joannes miseratione Divina Ulixbonensis episcopus. Notum 
facimus, quod nobili dominae dona Beringaria nobis in[ten]tionem suam, et 
sanctum propositum exponente, zelo Dei, prout vere agnovimus in eam infuso as-
serente nobis, et dicente, singulare suum esse desiderium solum Deum, et animam 
suam in omnibus bonis suis instituendi, et herdandi huiusmodi, Dei inspirantis ubi 
vult, desiderio compulsa, et ducta, a nobis humiliter petiit, et supplicavit, quod ei 
licentiam, et auctoritatem impertiremus, fundandi, et construendi ad Dei servitium 
Monasterium domnarum Cisterciensis Ordinis in suis possessionibus de Almoster 
nostrae dioecesis in termino Sanctarem; cui Monasterio omnia bona sua, quae 
habet Sanctarem, et in suo termino sufficientia (prout asserebat) ad manumte-
nendum, et sustentandum magnum collegium domnarum, et ad omnia onera 
manutenendi Ordinis in ipso Monasterio spiritualiter, et temporaliter supportanda 
conferebat. Petendo a nobis humiliter, quod ipsum Monasterium solo Dei intui-
tu, et ad eiusdem Domini cultus incrementum, et ad maiorem loci tuitionem, et 
Dei <in eo> colendi honorem exemptum facimmus ut ex exemptione huiusmodi 
perversorum conantium quandoque divina opera impedire malitiae conatus, et 
insultus refernarentur. Petendo etiam, quod ad tantum Dei servitium, et opus 
dirigendum, et consummandum aliqua parte jurium, et decimarum parochialis 
ecclesiae eiusdem loci de Almoster; cuius eadem domna ut patrona in solidum, et 
cuius jus patronatus transit cum universitate bonorum per eam collatorum dicto 
Monasterio, eidem Monasterio assignaremus, ac etiam praeberemus.

Nos vero considerato a Deo affectionem dictae dominae procedere, necnon 
perquisito diligenter, et invento, sanctum esse propositum eiusdem dominae, et 
praefata bona, probus perdotat ipsum Monasterium esse sufficientia ad magnum 
conventum, et collegium domnarum, et ad alia onera supportanda, eidem licen-
tiam constituendi Monasterium domnarum Cisterciensis ordinis in praedictis 
possessionibus de Almoster.
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53 Palavra corrigida de postulantia para postulatam.
54 Segue-se, riscada, a palavra cavendis.
55 Seguem-se letras riscadas.

In nomine Domini nostri Jesu Christi de consensu nostri capituli ad hoc 
specialiter congregati concedimus postulatam53, et illis gaudere privilegiis per 
Romanam Ecclesiam indultis dominabus Cisterciensis ordinis volumus ac etiam 
approbamus. Dantes perpetuo praedicto monasterio, abbatissae, et conventui 
eiusdem potestatem praesentandi ad dictam parochialem ecclesiam Sanctae Ma-
riae de Almoster perpetuum vicarium nobis, et successoribus nostris, cui vicario 
(ut praedicitur) praesentato, et per nos, et per nostros successores in capitulo, et 
cum capitulo nostro ad suam praesentationem instituto (salva in omnibus, et ex-
cepta nostra pontificali tertia; necnon procurationem nobis ab antiquo in eadem 
ecclesia debita, et taxata, et tam ecclesiae, quam vicarii, seu capellani visitatio-
nem, reformationem, et correptionem nobis, et nostris successoribus reservatis) 
de residuis duabus tertiis, una pro sustentatione vicarii, vel capellani, et oneribus 
ecclesiae suportandis perpetuo assignamus; etiam aliam tertiam residuam damus, 
et concedimus, et assignamus in usus praedicti Monasterii convertendam. Quam 
gratiam, donationem, et assignationem facimus54, retentis nobis, et successoribus 
nostris reverentia, obedientia, et juribus, quae in aliis monasteriis Cisterciensis 
ordinis episcopos fieri, exequi consueverunt: sicut in monasterio de Lorbano, 
et de Cellis de Vimaranis Colimbriensis dioecesis, et in monasterio de Arouca 
Lamecensis dioecesis positis fuit in fundatione eorumdem. Salvis etiam ecclesiis 
convicinis, et nostris, et nostris successoribus <omnibus juribus decimarum>55 
primiciarum, et mortuariorum, et aliorum jurium, quae omnia integre debemus 
recipere, sicut ante constructionem dicti monasterii recipiebamus, et liberalem 
donationem unius librae cerae, et decem morabitinorum Portugalis monetae 
veteris quindecim solidorum percipiendorum a nobis, et successoribus nostris 
annis singulis per casale suum, quod habet praedicta domina in Valle de Sueiro 
Tiçám, in quo morat Joannes dictus Trigo, liberaliter oblatum ab eadem domina 
acceptamus; recognoicentes praefatum monasterium nobis in alio non subiici, 
nec teneri, nisi prout superius est praetractatum; quod casale ipsa fundatrix, nec 
monasterium non potest, nec debet de certo pignorare, nec alicui alio modo con-
cedere, nec permutare, nec vendere, nec donare, nec aliquid in eo alienationis 
quomodolibet attentare.

Et in testimonium praemissorum praesentes literas sigilli nostri, et capituli 
nostri fecimus sigillari. Datum Ulixbonae in die Beati Joannis Baptistae Era 133256. 
Loco ++ duorum sigillorum.
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5

1297, Agosto, 20, Civitá Veccia – Cum a nobis petitur – Bula de Bonifácio VIII à 
abadessa e convento do Mosteiro de Almoster, da Ordem de Cister, diocese de 
Lisboa, a confirmar a fundação do referido mosteiro.

B) BNL, Alcobaça 228, f l. 212.

Confirmação Apostolica da fundação do Mosteiro de Almoster57

Bonifacius episcopus servus servorum Dei. Dilectis in Christo filiabus 
abbatissae, et conventui Monasterii de Almoster, Cisterciensis Ordinis, 
Ulixbonensis dioecesis, salutem, et Apostolicam benedictionem. Cum a nobis 
petitur, quod justum est, et honestum, tam vigor equitatis, quam ordo exigit 
rationis, ut id per solicitudinem officii nostri ad debitam perducetur affectum.

Sane petitio vestra nobis exhibita continebat, quod dudum nobilis mulier 
Berengaria Arie Ulixbonensis dioecesis cupiens terrena pro caelestibus, et 
caduca pro aeternis salubri comertio commuttare monasterium vestrum in loco 
ipso de Almoster, tunc ad comspectante, in quo divino estis, sub observantia 
Cisterciensis Ordinis, obsequio mancipatae in honore Beatae Mariae Virginis 
de bonis propriis construxit, pariter et dotavit, venerabilis fratris nostri episcopi, 
et dilectorum filiorum capituli Ulixbonensis ad id accedente consensu, prout 
in patentibus literis inde confectis eorundem episcopi, et capituli sigilis munitis 
plenia dicitur contineri.

Nos itaque vest[rNos itaque vest[rNos itaque vest[ ]is supplicationibus inclinati, quod super his pie, ac provide r]is supplicationibus inclinati, quod super his pie, ac provide r
factum est, ratum, et gratum habentes, id auctoritate Apostolica confirmamus, et 
praesentis scripto patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis 
infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare 
praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et Beatorum Petri, et Pauli 
Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum apud Urbem Veterem 13. 
Kalendas Septembris, Pontificatus nostri anno tertio. // Loco + sigilli plumbi. 
//58

56 Na margem esquerda: «Anno Christi 1294».
57 Na margem direita: «Tomb. pag. 79.» e «Liv. 11. f. 4 [...] 5».
58 Na margem esquerda: «Anno Christi 1297».
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59 Na margem esquerda: «Bonifacius .8.». Na margem direita: «Tomb. pag. 80» e «Liv. 11. f. 8». 
60 Na margem esquerda: «Ano Christi 1297».

6

1297, Outubro, 7, Civitá Veccia – Sacrosancta Romana Ecclesia – Bula de Bo-
nifácio VIII à abadessa e convento do Mosteiro de Almoster, da Ordem de 
Cister, diocese de Lisboa, a colocar o referido mosteiro e os seus bens sob 
protecção apostólica.

B) BNL, Alcobaça 228, f l. 212 v.º.

Proteção e Confirmação Apostolica das Pessoas e bens do Mosteiro de Almos-
ter59

Bonifacius episcopus servus servorum Dei. Dilectis in Christo filiabus 
abbatissae, et conventui Monasterii de Almoster, Cisterciensis Ordinis, 
Ulixbonensis dioecesis salutem, et Apostolicam benedictionem. Sacrosancta 
Romana Ecclesia devotas, et humiles filios ex assueto pietatis officio propensius 
diligere consuevit, et nepravorum hominum molestiis agitentur, eos tanquam pia 
mater suis protectionis munimine confovere.

Ea propter dilectae in Domino filiae vestris iustis postulationibus grato 
concurrentes assensu, personas vestras in loco, in quo divino estis obsequio 
mancipatae cum omnibus bonis, quae in praesentiarum rationabiliter possidet, 
aut in futurum justismodis, praestante Domino, poterit adipisci sub Beati Petri et 
nostra protectione suscipimus.

Specialiter autem terras, domos, grangias, possessiones, et alia bona 
vestra, sicut ea omnia iuste, ac pacifice possidetis, vobis, et per vos monasterio 
vestro, auctoritate Apostolica confirmamus, et praesentis scripto patrocinio 
communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis, et 
confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc 
attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et Beatorum Petri, et 
Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum apud Urbem Veterem 
Nonas Octobris Pontificatus nostri Anno tertio. // Loco + sigilli pendentis. //60
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7

1304, Junho, 7, Lisboa – A rainha D. Isabel toma sob sua protecção D. Berengária 
Aires, o seu Mosteiro de Almoster e os seus homens e bens.

B) BNL, Alcobaça 228, f l. 214.

Carta patente da Raynha Sancta Isabel, em que toma debaxo de sua protecção 
a dona Beringeira Ayres, e seu mosteiro de Almoster, e seus bens61

Dona Isabel pella graça de Deos Raynha de Portugal, e do Algarve, etc.
ª. A quantos esta minha carta virem, faço saber, que eu tenho em minha graça, 
e em minha encommenda, e sob meu defendimento dona Berigeira Ayras e o 
seu Mosteiro de Almoster, e seus homens, e suas mancebas, e suas cazas, e suas 
vinhas, e seus herdamentos, e seus gados, e todalas cousas que ella, e esse seu 
mosteiro haõ, assi movel, como raiz, e que tiver daqui em diante, Porque mando, 
e defendo, que nenhum nom seja ouzado de fazer mal, nem forsa, nem torto a 
ella, nem a esse seu mosteiro, nem a seus homens, nem a suas mancebas, nem a 
cada huã das suas cousas de suso ditas, e aquel, que mal, ou força, ou torto fisesse a 
essa dona Beringeira, ou a esse seu mosteiro, ou a cada huã das suas cousas de suso 
ditas, pectaria62 ende a mym [...] eu correger em dobro, e pagaria a el Rey os seus 
encoutos de seis mil soldos. E em testemunho desta cousa mandei dar esta minha 
carta aberta, e sellada do meu sello pendente á dita dona Beringeira Ayras. Dante em 
Lixboa sete dias de Junho. A Raynha o mandou por Domingos Joannes, seu clerigo 
Joaõ Lourenço a fez. Era de 1304 annos. // loco + sigilli pendentis63.

61 Na margem direita: «Tomb. pag. 53. v.º» e «Liv. 11. f. 6». 
62 Segue-se uma palavra riscada.
63 Na margem esquerda: «Anno de Christo 1304».
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A Ordem de Cister em Portugal 
na transição da Idade Média aos tempos 
modernos1

Resumo
Após os tempos de expansão e afirmação, a Ordem de Cister entrou em profunda 
decadência. Às condições internas da Ordem juntou-se o clima de crise do séc. XIV, que 
fez acentuar e perdurar essa decadência. Para o caso português, as visitações deixaram-
nos testemunhos vivos das várias facetas desse clima de crise, mas também dos anseios 
de reforma que alguns dos seus membros e responsáveis já sentiam na primeira metade 
do séc. XVI.

Abstract
Following the times of expansion and assertion, the Order of Citeaux (the Cistercians) fell 
into profound decline. In addition to the internal conditions of the Order, the environ-
ment of crisis in the 14th century aggravated its decadence over the following centuries. 
In the case of Portugal, the visitations provide us with living testimonies not only of the 
different facets of the crisis, but also of the zeal for reformation which some Cistercians 
were experiencing by the first half of the 16th century.

1. Passados os seus tempos de expansão e afirmação (sécs. XII e XIII), em 
breve a Ordem de Cister se tornou comum, mais uma Ordem na Cristandade. Se 
é certo que no seu tempo de afirmação sofreu a concorrência de outra corrente 
de espiritualidade, a mendicante, que lhe era muito próxima, com a vantagem de 
ser ainda mais simples e mais atractiva para os espíritos mais ávidos e cristalinos, 

1 Este texto tem por base a conferência proferida no Gabinete de Informação da Universidade de 
Coimbra, em Alcobaça, em 30 de Junho de 2001.
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também é verdade que, no conjunto das suas casas, ela se havia tornado já rica, 
influente e poderosa. Achava-se, por isso, tão vulnerável aos ventos da História 
quanto qualquer outra.

Desde o séc. XIV que a Ordem de Cister apresentava sinais de esclerose, com 
o recrutamento de potenciais membros em baixa, dificuldades financeiras perante 
as necessidades certas de reconstrução de edifícios, equipamentos pouco rentáveis, 
decréscimo das rendas, com sujeição a processos de nacionalização por algumas 
ocasiões. Ao mesmo tempo, resultado também de factores exteriores, como as 
guerras, e da própria orgânica cisterciense que lhe havia dado uma enormíssima 
zona de expansão e influência, verificava-se um enfraquecimento dos centros de 
decisão, como os grandes mosteiros de Cister, Claraval, Morimond; o próprio 
capítulo geral de Cister se mostrava sem poder e influência; por vezes, chegava 
a ser ignorado. Por tudo isto, a Ordem perdera poder, prestígio e influência, “a 
Igreja achara outros árbitros, outros negociadores, outros missionários, outros 
apóstolos”2.

No mesmo século, as medidas centralizadoras e de controle eclesiástico do 
papado de Avinhão, acentuadas logo com João XXII (1316-1334), levaram à 
transformação dos cargos em benefícios3, com a certeza de rendimentos para a 
Santa Sé4.

No que diz respeito ao clero regular, as consequências não se fizeram esperar. 
As exigências da Santa Sé saldaram-se por mais uma carga sobre os mosteiros, que 
os levou a dar mais atenção aos aspectos económicos e financeiros (em contradição 
com o ideal de pobreza) e exigiram, aos seus membros, o exercício de actividades 
fora do claustro, relacionadas com propriedades e rendas, em desrespeito pela 
clausura.

Ao mesmo tempo, o papado, numa tendência que vinha de longe, já do 
pontificado de Clemente IV, reservava-se, cada vez mais, a nomeação dos abades, 
para premiar (ou garantir) serviços e fidelidades5, o que levou à permissão da 
introdução mesmo de estrangeiros nos mosteiros.

Tudo isto se apresentava altamente gravoso para a organização cisterciense, 
com a tendência para a supressão da eleição abacial, a questionação da hierarquia 
das filiações, pois que se esbatem os laços entre as abadias-mãe e as abadias-filhas, 

2 Jean-Berthold Mahn, Le Pape Benoit XII et les Cisterciens. Paris, Bibliothèque de l’École des 
Hautes Études, Fascicule 295, 1949, p. 76.

3 Dictionnaire historique de la Papauté, sous la direction de Philippe Levillain. Paris, Arthème 
Fayard, 1994, s.v. “Jean XXII”.

4 Nomeadamente, anatas e communia servicia; cfr. Dictionnaire historique de la Papauté, s.v.
“Annates,”  “Communs et menus services”, “Finances Pontificales”.

5 Pela constituição Licet ecclesiarum, de 27 de Agosto de 1265; cfr. Dictionnaire historique de la 
Papauté, s.v. “Clément IV”.
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ao mesmo tempo que se assiste à diminuição da autoridade do capítulo geral, que 
deixa de ser representativo das bases, já que os abades que o compõem algumas 
vezes não têm a ver com os seus monges.

Entretanto, ainda no séc. XIV, a reforma proposta por Bento XII, antigo 
monge cisterciense, pela constituição Fulgens sicut stella (12 de Julho de 1335), 
pretendeu repor alguma ordem neste estado de coisas. Propunha a retoma da livre 
eleição dos abades, o restabelecimento das visitas regulares, a revitalização do 
capítulo geral, a imposição de medidas tendentes a revivificar a antiga disciplina 
(com a valorização da vida comunitária, a abstenção de carne, a valorização da 
clausura e da pobreza e a proibição da posse de bens pessoais). Sob o ponto de 
vista institucional, saldar-se-ia por uma revalorização do poder abacial (excep-
to no campo das finanças, que passavam agora ao controlo do bolseiro, cargo 
agora surgido) e do capítulo geral, e do princípio da filiação. Ao mesmo tempo, 
proporcionava condições para uma efectiva elevação intelectual dos membros da 
Ordem, com a formação de colégios universitários próprios (a exemplo do colégio 
de S. Bernardo de Paris) e o estabelecimento das regras da sua manutenção e 
frequência pelos monges6.

Falecido Bento XII, a situação agravou-se com Clemente VI (1342-1353), 
com a expansão do regime de comenda – à frente das abadias não ficariam, 
necessariamente, monges ou religiosos, mas também membros do clero secular 
que acumulavam estes cargos com outros, aumentando as suas rendas. Isto levava 
ao empobrecimento, ao aumento da indisciplina e ao laxismo, à desorganização 
do funcionamento das instituições; os abades tornavam-se estranhos para os 
monges e o capítulo geral transformava-se numa comissão de governo externa à 
congregação.

Não podem ainda esquecer-se as consequências dos grandes males do 
séc. XIV, a peste e a guerra, sobre a Ordem, com a diminuição dos efectivos, 
o desaparecimento de algumas casas, absorvidas por outras, de que se tornam 
simples dependências e o relaxamento da disciplina, visível em vários aspectos, 
de que se destacam a alimentação, o vestuário, a clausura e a pobreza individual. 
Com a escassez, a piedade popular esfriou, as esmolas diminuíram, a generosidade 
régia mostrou-se ausente e o fisco régio tornou-se menos benevolente.

Por sua vez, o Grande Cisma do Ocidente, provocando que a casa-mãe e ime-
diatas se declarassem clementistas, levou, de um modo geral, à divisão interna, com 
a discórdia e a marginalização dos seguidores de outra obediência. A envolvência 
do clero nacional em torno do seu rei e do partido que ele abraçava, lançava as 

6 Sobre a acção de Bento XII relativamente a Cister ver Jean-Berthold Mahn, ob. cit.
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bases e fazia eclodir, com mais ou menos força, o embrião das “igrejas nacionais”. 
O saldo de tudo isto era deveras catastrófico para as ordens religiosas7.

2. Nos inícios do séc. XV, quando a Europa parecia sossegar, sentia-se uma 
enormíssima necessidade de reforma. Então, dentro da Ordem de Cister promo-
veu-se o reforço do poder dos visitadores; procedeu-se a tentativas de reorganização 
das rendas em quadros regionais ou nacionais e não estritamente nas filiações, 
numa afirmação paralela, para manter a coesão, como actividade suprema de toda 
a congregação; insistiu-se na necessidade de cuidar do ofício divino e de obstar a 
práticas abusivas. Aqui e ali, surgiram algumas experiências de reformas locais, 
que pretendiam regressar à antiga disciplina e austeridade. Algumas, haviam de 
ser a semente de agrupamentos locais, como foi o caso da de Martinho de Var-
gas, em Castela. O capítulo geral não as repreendeu nem controlou, porque se 
encontrava paralisado por tensões internas, originadas nas diferenças regionais e 
nacionais, pelo enraizamento das redes nos territórios, porque tinha o poder de 
votar decisões mas não os meios de as fazer executar.

Ao mesmo tempo, e mercê também de algum diverso entendimento no seio da 
Igreja, com as posições diferentes de papistas e conciliaristas, assistia-se a uma evo-
lução que reconhecia, aos Estados, o direito de controlar os benefícios eclesiásticos 
e participar na colação dos benefícios maiores, com a designação dos dignitários. 
Dito de outro modo, o poder secular, principalmente o rei de França, procurou 
tirar o melhor partido, nesta situação. A proclamação da Pragmática Sanção de 
Bourges, em 1438, por Carlos VII, é disso exemplo. Declarando-se pelo conci-
liarismo, tornava aplicáveis, em França, as decisões dos concílios de Constança 
e Basileia, que limitavam o poder do papa. Ordenava a livre eleição dos bispos e 
abades e suprimia as reservas pontificais e as diversas taxas que revertiam para a 
cúria pontifícia. Apesar de tudo, deixava o caminho aberto para que a comenda 
caísse nas mãos de reis e príncipes; a sua sedução era demasiado tentadora.

Ironia da história, perante o estado de coisas, foi o papado a querer intervir 
contra a situação. Calisto III suprimiu a prática da comenda, em 1458, decisão 
reformada pelos seus sucessores, Pio II e Sisto IV. Mas os reis tinham alcançado 
essa capacidade de prover os ofícios vacantes e obrigar as abadias ao pagamento 
de certas taxas. Diga-se, porém, que nem sempre essa possibilidade foi usada em 
prejuízo dos mosteiros; basta lembrar muitas obras de reforma e restauração que 
se levaram a efeito com o auxílio do poder temporal.

7 Para todos estes aspectos, tão profundamente problemáticos, ver as diversas entradas, com interesse 
ao tema, no Dictionnaire historique de la Papauté, e ainda Louis J. LeKai, Los cistercienses. Ideales y 
realidad. Barcelona – Tarragona, Editorial Herder – Abadía de Poblet, 1988, pp. 103-143, e Marcel 
Pacaut, Les moines blancs. Histoire de l’Ordre de Cîteaux. Paris, Arthème Fayard, 1993, pp. 279-294.
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De qualquer modo, tudo isto significava enorme modificação nas estruturas 
da organização religiosa regular, mormente no edifício cisterciense, moldado 
sobre o centralismo. As medidas que se iam tomando, avulsas, uniam no plano 
local mas dividiam no geral. Por isso, tornavam mais difícil o controle e mais 
ténue a coesão.

A crise era tal que todos – religiosos, reis, príncipes e papas – estavam de 
acordo na necessidade de medidas reformadoras.

O movimento foi mais intenso em França, o que bem se compreende, em 
vista da origem e do papel da Ordem de Cister nesse país. Aí, em 1494, o abade 
do mosteiro de Cister, Jean de Cirey, com o apoio do papa Inocêncio VIII e dos 
reis Luís XI e Carlos VIII e ainda de um capítulo geral, composto por quarenta e 
cinco abades franceses, fez promulgar uma reforma, conhecida pelo nome de os 
artigos de Paris. Contudo, era muito fraca, pouco ambiciosa, apenas de reforço 
de linhas definidas anteriormente e de que se destacam a proibição de bens pes-
soais, a obrigatoriedade da observação do silêncio e da prática do dormitório e 
do refeitório comuns, bem como o respeito pela clausura, a proibição da entrada 
de mulheres nos mosteiros masculinos, a proibição da carne na alimentação. Mas 
tudo isto estava de acordo com a sua ideia de reforma, que era a busca de uma 
“modificação de costumes e normas inspiradas na vida dos Santos Padres”. Era, 
afinal, algum desejo, talvez um pouco vago, de regresso às origens. 

Como se supõe, não era suficiente para quebrar a atonia geral da Ordem. 
Até porque, entretanto, surgira a reforma protestante. A reforma de Cister ficava, 
assim, adiada, vindo a surgir num quadro bastante diferente, da reforma católica, 
proveniente do concílio de Trento (1545-1563)8.

3. Em Portugal, tudo isto se reflecte. 
Logo nos primeiros anos do séc. XIV, a Ordem, aliás, tal como o restante 

corpo eclesiástico, sofreu a nacionalização de boa parte dos seus rendimentos, 
quando, em 1320, o papa João XXII permitiu que as instituições religiosas 
contribuíssem com as suas rendas para as campanhas que a monarquia se 
propunha realizar, alegadamente contra os infiéis. 

No decurso do mesmo século, em tempo de crises e guerras, sofreu pertur-
bações, como as restantes, por vezes um pouco mais intensamente, como bem 
ilustra aquele episódio do mosteiro de S. Bento de Castris, cuja abadessa foi 
morta, durante a crise de 1383-1385, por ser presuntivamente parente da rainha 

8 Sobre toda esta problemática das tentativas (e das realizações) da reforma cisterciense ver Louis J. 
Lekai, ob. cit., pp. 146-167 e Marcel Pacaut, ob. cit., pp. 302-307.
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D. Leonor Teles9. Sofreu ainda, no plano nacional, com os problemas que afec-
taram o papado, de que é reflexo, em certa medida, o diferendo entre o abade 
de Alcobaça, D. João de Ornelas, e o arcebispo de Braga, D. Lourenço Vicente, 
provocado pela cobrança de rendas para o papado10.

Mas a documentação que nos chegou permite entrar um pouco mais no 
mundo dos mosteiros cistercienses portugueses e detectar os seus sinais de crise. 
As visitações, especialmente realizadas no sentido de procurar identificar os sinais 
de crise e abrir pistas à sua resolução, são, a este fim, material de fundamental 
importância. Embora do séc. XVI, elas reflectem, pela certa, também o ambiente 
vivido nos mosteiros cistercienses portugueses no século anterior. Serão elas o 
nosso instrumento de trabalho11.

O primeiro prende-se com o número dos seus efectivos. Parece ser 
consensual a sua diminuição. Ao percorrermos as actas das visitações do séc. 
XVI, poucos mosteiros, apenas dois, aparecem com uma população numerosa, 
talvez mesmo excedentária. São os mosteiros femininos de Lorvão e de Almoster. 
No primeiro, as religiosas não cabiam no refeitório “pera poderem comer todas”, 
nem no dormitório12 e “a casa ao presente estaa em tanta necessidade pelo qual 
padece muito trabalho e fadiga da dicta dona abadessa e as religiosas da casa 
necessidade”13; no segundo, “eram muitas religiosas” e a “renda do moesteiro 

9 Sobre esta questão, ver o nosso trabalho Uma eleição abacial em tempo de guerra. S. Bento de 
Cástris, 1384, entregue para publicação em volume de estudos em honra da Professora Doutora Iria 
Gonçalves.

10 Maria Alegria Fernandes Marques, O mosteiro de Alcobaça na transição dos séculos XIV e 
XV: o protagonismo de D. João Dornelas. Separata de Cister. Espaços, Territórios, Paisagens. Colóquio 
Internacional. 16-20 Junho 1998. Mosteiro de Alcobaça. Lisboa, Ministério da Cultura – Instituto 
Português do Património Arquitectónico, 2000, pp. 73-88.

11 Segundo a publicação de Saúl António Gomes, Visitações a mosteiros cistercienses em Portugal. 
Séculos XV e XVI. Lisboa, Ministério da Cultura – IPPAR, 1998. De vinte e dois documentos publicados, 
apenas um diz respeito ao séc. XV (1484). A ele haverá de juntar-se um outro, na Biblioteca Nacional de 
Lisboa, o ms. Alc. 92, que guarda memória de uma visitação de 1498; cfr. o nosso trabalho “Entre o céu 
e a terra: os mosteiros cistercienses da Beira no séc. XVI” e João Soalheiro, “Da “fundação” de Santa 
Maria de Alcobaça e outras memórias cistercienses: o Alc. 92 (Lisboa, BN). Problemas e perspectivas”, 
in Tarouca e Cister. Espaço, Espírito e poder. Actas – Setembro 2002. Lamego, Câmara Municipal 
de Tarouca , 2004, pp. 225-252 e 339-366, respectivamente (no trabalho de nossa autoria, corrija-se 
a data de 1521 por 1572). Uma vez que já foram alvo de alguns estudos (cujos títulos podem ver-se na 
nossa obra Estudos sobre a Ordem de Cister. Lisboa – Coimbra, Edições Colibri – Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, 1998, p. 309) e porque nada acrescentam ao caso, antes corroboram as 
conclusões deste estudo, não nos debruçamos sobre os testemunhos de Claude de Bronseval, registados na 
Peregrinatio Hispanica (Introduction, traduction et notes para Dom Maur Cocheril, moine cistercien. 2 
vols., Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1970). Doravante, referiremos a 
publicação citada por Visitações ...

12 Visitações ..., pp. 354 e 358, respectivamente.
13 Ibidem, p. 358.



129

A ORDEM DE CISTER EM PORTUGAL NA TRANSIÇÃO DA IDADE MÉDIA

nam abasta quando muito mais de pera trinta mulheres”, tendo-se achado, 
na visitação de 1536, “que passam de cincoenta e çinco”14. Já os mosteiros 
masculinos apresentavam uma clara diminuição nos seus efectivos. Por exemplo, 
em Alcobaça encontravam-se 40 monges (mais 5 noviços, mais 15 conversos, 
mais 15 servidores da casa); porém, eram reconhecidamente poucos, pois que 
“pera buen complimiento de lo officio divino y servicio de Dios nuestro señor, ay 
mucha necessidad de mas numero de monges (...) alo menos son necessarias en 
esta casa cinquenta monges de cogulla”15, tendo o rei D. Manuel ambicionado 
ver aí 100 monges e, em 1538, o cardeal-infante, seu filho, 8016; em Aguiar 
encontraram-se apenas 2 religiosos; em S. Pedro das águias 5; Lafões apresentava 
um estado de algum abandono, talvez apenas com 4 monges; Tarouca, apenas 
contava 8, quando tinha lugar e rendimento para 20; Bouro, 6, com lugar para 
10; em Santa Maria da Estrela, “vivendo [num].vale de miséria”, apenas um 
único monge! Esta penúria de monges obrigava mesmo a alguma circulação 
deles entre os mosteiros, num certo sentido de solidariedade. Por exemplo, em 
1536, Tarouca, embora necessitada de monges, ainda cedia alguns a Santa Maria 
de Aguiar porque este mosteiro “hay muita necessidade de sacerdotes (...) por ser 
casa de muita devoçam e romagem”17.

Na documentação perpassa ainda uma outra nota muito interessante e, a 
nosso ver, significativa: a população monástica era, algumas vezes, uma popula-
ção idosa e doente, a necessitar de cuidados especiais. Isto mesmo se verificava 
em Salzedas, onde havia “muitos velhos e fraco assy como ssam ho padre prior e 
sobprior que agora sam e outros padres velhos e enfermos”18. Em Lorvão, havia 
muitas enfermas, talvez “pela ma desposiçam da casa e terra e apousentos e muito 
ma emfermeira (...) por nam acudir com tempo com medecinas e sangrias”19. Aí 
também se contavam muitas monjas fracas e velhas, a quem os visitadores de 1536 
deram mesmo licença para poderem comer “em a emfermaria ou onde milhor 
desposiçam teuerem”20.

A idade e a doença haveriam de repercutir-se na vida interna das comunida-
des, com a permissão de um certo laxismo. Era o caso de Almoster, no início do 
séc. XVI. A sua abadessa não ia “de continuo ao coro, por suas infirmidades”, 

14 Ibidem, p. 361.
15 Ibidem, p. 258.
16 Ibidem, p. 383.
17 Ibidem, pp. 316-317.
18 Ibidem, p. 324.
19 Ibidem, p. 353.
20 Ibidem, p. 354.
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havendo reconhecidamente, pela comunidade, “mester [de] outra regedor que 
ajude por sua doença e velhice e froxidam”21.

A quebra de rendimentos era, igualmente, um traço comum que se acha 
nos mosteiros cistercienses (e, por certo, também nos de outras observâncias), em 
Portugal, na primeira metade do séc. XVI. A documentação insiste na necessidade 
de controle das despesas por parte dos responsáveis pelas comunidades, que 
deviam, sempre que saíssem, eles próprios dar contas aos bolseiros22. Estes, por 
sua vez, nomeados pelo abade ou pelo prior, tinham a grande responsabilidade de 
receber todas as rendas e proventos dos mosteiros, que distribuiriam aos oficiais 
segundo a necessidade e oportunidade23. Deveriam fazer o respectivo registo das 
rendas e despesas, isto é, estas deviam ser “spritas em hum livro [chamado “da 
fazenda” ou da bolsaria] pera dar boa e verdadeira e fiell conta de todo o que tem 
recebido (...) e asy mesmo do que gastarem do dicto carrego ou cousas da casa”24. 
Do mesmo modo, tomavam-se medidas para que não fossem feitas alienações 
de bens dos mosteiros, nem prazos nem arrendamentos, sem o consentimento 
das comunidades ou, muito menos, sem, sequer, o seu conhecimento. Enfim, 
para salvaguardar a possibilidade de actualização das rendas, determinava-se 
que “nam se façam prazos (...) senam que seiam em muito bem e proueito” dos 
mosteiros e conventos25, que se fizessem “soo em tres pessoas ou vidas dellas 
e mais nam”26; ou, se fosse dúvida, não se fizessem mesmo. Os cuidados com 
os bens materiais são extensivos à própria documentação comprovativa da sua 
posse. As escrituras de prazos, herdades, privilégios, bens e fazenda deviam 
estar a bom recato, em local fechado à chave, nunca devendo sair do mosteiro, 
salvo em cópia, devendo até haver diligência para fazer regressar ao mosteiro as 
escrituras que andassem em mãos de procuradores27. Enfim, a crise era real e 
todas as medidas eram poucas para lhe fazer face.

Tal como noutros países, os mosteiros portugueses foram também alvo 
das tentativas reformistas do séc. XV, como o comprovam as muitas visitações 
declaradas nos capítulos desse século, de 1403 até 149028, com continuação pelo 
século seguinte. Reflectem não apenas as preocupações da cabeça do poder da 
Ordem, mas também as do poder civil, do rei e dos membros da família real com 

21 Ibidem, p. 192 ss.
22 Ibidem, p. 175.
23 Ibidem, p. 174.
24 Ibidem, p. 350.
25 Ibidem, p. 363.
26 Ibidem, p. 344.
27 Ibidem, p. 314.
28 Ibidem, p. 17.
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responsabilidades sobre a Ordem, em Portugal29. As visitações que então se fize-
ram, são, quase sempre, “por mandado de sua alteza com comissam do Senhor 
cardeal administrador perpetuo do moesteiro d’Alcobaça”30 ou “por provissão 
e mandado del rei”31, quando não realizadas pelo próprio cardeal D. Afonso32. 
A preocupação do rei e do cardeal seu filho está ainda presente na referência à 
“santa obra de reformaçam que suas altezas mandam fazer”, que pode ler-se na 
documentação da visita ao mosteiro de Aguiar, em 153633.

O ambiente reflectido pelos documentos que nos chegaram, deixa perceber 
os desvios e as dificuldades na observância dos princípios da regra beneditina e 
dos usos de Cister. Insistia-se no cumprimento dos ofícios divinos, quer na forma, 
quer no espírito que os enformam. Era a reiterada atenção ao serviço divino, 
diurno ou nocturno, com o apontar dos néscios, sonolentos, negligentes ou de-
sobedientes34, com a preocupação de que fosse cumprido “com toda a devoção, 
preces e cerimónias”35, que as leituras fossem feitas “com as devidas pausas e 
acentuação”36 “e as oras se diguam com suas pausas e ygual proporçam das silabas 
asi no cantar como no rezar e ninguem se escuse do coro e de vir a ygreja rezar 
suas oras (...)” e as monjas deviam permanecer “no coro ate fim das oras e diram 
as oras noturnas como diurnas com tões e com fervor segundo costume da ordem 
e no canto nom aja descanto nem canto d’orguam senão o da ordem”37. Quando 
o ofício perigar por falta de livros, “aqueles que para isso tiverem habelidade fa-
çam os ditos livros”38. Eram ainda as preocupações com a pureza da Ordem, no 
cuidado de se cumprirem “simprezmente as cerimonias da ordem e nam outras 
a nos estranhas”39, suprimindo-se (ou relegando-se) “algumas que nam sam da 
regra (...) posto que pareçam boas e virtuozas”40. Não que se proibisse a inovação, 
mas nunca por vontade individual, apenas com a concordância do convento e 
autorização do cardeal-infante41.

29 Concretamente na primeira metade do séc. XVI, o cardeal-infante D. Afonso. Sobre esta matéria 
ver o nosso trabalho “A família do Venturoso e a Ordem de Cister”, in Actas do III Congresso Histórico 
de Guimarães, D. Manuel e a sua época, 24 a 27 de Outubro 2001. II, Guimarães, Câmara Municipal de 
Guimarães, 2004, pp. 219-235.

30 Visitações ..., pp. 191 e 263.
31 Ibidem, p. 234.
32 Como a realizada em 1538, em Alcobaça; cfr. ibidem, p. 377.
33 Ibidem, p. 340.
34 Ibidem, p. 157.
35 Ibidem, p. 273.
36 Ibidem, p. 156.
37 Ibidem, pp. 399-400.
38 Ibidem, p. 380.
39 Ibidem, p. 400.
40 Ibidem, p. 379.
41 Ibidem.
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Mais significativas, em número, são as preocupações reveladas com os as-
pectos da disciplina individual, condição para o alcançar de uma espiritualidade 
marcada pela busca da perfeição. Assim a obediência, “primeiro e principal dos 
votos da religião”, devida aos superiores por alargamento do mandamento do 
próprio Jesus Cristo, segundo o preceito do Evangelho que diz que “Aquele que 
vos ouve, é a Mim que ouve e aquele que vos despreza, é a Mim que despreza”42. 
Chegava-se ao extremo de considerar que sem obediência não havia salvação43. 
O seu contrário, ou mesmo a irreverência, sua próxima, devia ser punida, segun-
do os preceitos da regra, “devidamente para que, de futuro, o seu exemplo seja 
recordado”. E no cumprimento da regra, determinava-se que o seu autor “não 
sairá do cárcere sem que antes se emende, nem enquanto não demonstrar arre-
pendimento e temor”44.

Igualmente a pobreza, outra das virtudes da regra, que obrigava à partilha e 
à entrega “ao mais belo bem comum”, levava a “que nam possam tomar nem ter 
em seu poder nem em poder doutra nemh~ua pessoa nenhum dinheiro por pouco 
que seia aimda que nam seia mais de hum reall portugues”45 e “que todos os bens 
[dos] mosteiros sejam comuns”46. Na verdade, “o vício da propriedade é detestável 
e traz, dolorosa e danosamente, a falta de carácter e outros males a não poucas 
pessoas da nossa ordem”, pelo que “a ninguém é lícito (...) haver coisa alguma 
de próprio, por mais pequena que seja”47, sob pena de o seu acto ser considerado 
“criminoso”, susceptível de pena de excomunhão48.

Em contrapartida, os bens em comum e a vida em comunidade constituíam 
uma das essências da vivência da Ordem. Os bens pessoais entravam num monte 
comum; os dinheiros dos religiosos, em arca comum, serviriam a todos, pois o 
mosteiro devia prover-lhes as coisas necessárias (alimentação, vestuário, médico, 
medicinas), afastadas as despesas supérfluas49.

O valor do espírito de comunidade está bem presente na preocupação com 
a vivência de aspectos que a marcavam, de imediato, em aspectos externos. Re-
ferimo-nos à constante preocupação dos visitadores com a obrigatoriedade de os 
religiosos fazerem as suas refeições em comum e terem dormitório em comum, 

42 Ibidem, p. 162.
43 Ibidem, p. 311.
44 Ibidem, p. 163.
45 Ibidem, p. 312.
46 Ibidem, p. 173.
47 Ibidem, p. 176.
48 Ibidem, p. 330.
49 Ibidem, p. 177.
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também. São marcas de uma “verdadeira comunidade”, como se diz na visitação 
relativa ao mosteiro de Lorvão, em 153650.

No domínio da disciplina individual, importa notar a veemência com que 
se insistia na necessidade do respeito pela abstinência do consumo de carne ou 
de alimentos feitos com carnes. Era o cumprimento estrito da regra de S. Bento, 
que a proibia, excepto nalguns dias do ano (segundas, quartas e domingos do 
Advento e da Septuagésima) e nalgumas situações de excepção, como a doença. 
Em condições normais, o seu uso era mesmo considerado pecado, pecado “in 
contagio carnis”, passível de castigo “a ervis”, prisão no cárcere e destituição do 
seu lugar na hierarquia monástica, com penitência pública durante um ano51. Na 
excepção da doença, poderiam sustentar-se de cabrito, carneiro, frangãos, aves, 
como claramente se determina para Lorvão52. E se todos estavam obrigados 
também aos jejuns, deles se exceptuavam os “velhos, fracos, debiles e mininos”, 
como se assinala em Salzedas, em 153653.

Um outro aspecto fundamental dessa disciplina individual prendia-se com 
o respeito pelo silêncio. Considerado “o culto da justiça e a chave da religião”, 
penhor de paz, pois que “nos colóquios tumultuosos se movem numerosas rixas 
e se transtorna e ofende a Deus e à consciência e também ao próximo”54, o 
silêncio deveria ser escrupulosamente respeitado nos lugares próprios, a saber, 
igreja, claustro, dormitório, refeitório55. Ele prepara o espírito para a leitura, que 
há-de abrir a alma “ao afecto”, corrige o excesso, compõe os costumes e dissolve 
as paixões56.

Uma vez que “os monges fora do mosteiro são como o peixe fora d’água”57, 
havia que dispensar um cuidado extremo à clausura. Daí que insistentemente se 
fizessem reparos às saídas dos monges e se apontassem as situações em que, por 
certo, se verificavam mais transgressões. Não deveriam sair para ir dizer missas ou 
oficiar a lugares ou vilas; assistir a festas, missas novas que fossem, muito menos a 
casamentos e festas mundanas58. Só em caso de “grandissima necessidade ou que 
seja pessoa mui necessaria como he ho celareiro pera prover as cousas do mostei-
ro”, de “muy justissima causa e necessidade”59, o prior ou o subprior poderiam 

50 Ibidem, p. 384.
51 Com a exibição do hábito da categoria a que se descera; cfr. ibidem, p. 312.
52 Ibidem, p. 353.
53 Ibidem, p. 324.
54 Ibidem, p. 164.
55 Ibidem, pp. 164-165.
56 Ibidem, p. 165.
57 Ibidem, p. 274.
58 Ibidem.
59 Ibidem, pp. 312 e 341.
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dar licença, sem mais problemas. Todos os outros casos ficavam vedados. Havia 
a consciência nítida de que o tempo era de crítica e, por tal, cumpria “aver todo 
retrahimento e emçarramento e nam andar vagamdo por fora dos mosteiros”60. 
Se acaso saíssem, “com conveniente caso e proveito da casa”, haveriam de o fazer 
“gardando se de festas e jogos dos lugares gardando a onestydade e dando de sy 
o exenplo que hao nosso abeto e religião cumpre”61.

Porém, a clausura, a fuga ao mundo, não era entendia (e não podia sê-lo) 
apenas no sentido da vinda dos religiosos (ou religiosas) ao século, ao mundo, 
pois também os seculares poderiam aceder ao mosteiro. A sua presença far-se-ia 
também muito reservadamente, através da portaria, para negócios ou para as 
naturais visitas de familiares a familiares.

Se, de um modo geral, os seculares não deveriam, nunca, ter acesso aos 
lugares regulares, como o refeitório, cozinha, dormitório e convento, nem aí de-
veriam comer e, muito menos, dormir, “mais defeso” era a presença de mulher, 
por honesta que fosse, no interior de um mosteiro masculino. Não deveriam, 
por isso, ter acesso às hortas e cemitérios dos mosteiros, porque “nam he cousa 
honesta nem pareçe bem por ser em loguar escondido”62, no geral. Muito menos 
se consentiria a alguma mulher “morar nas casas em que ate guora ham morado 
das portas adentro do mosteiro”, como se via em Tarouca63.

Evidentemente que o mesmo se passava em relação aos homens, nas casas 
femininas. A respectiva abbadessa não deveria aí consentir a entrada de “homem 
nenhum tirando Rey, filho de Rey [ou] Raynha, conffessor, fisico, sangrador 
oficial” e mesmo estes, quando entraseem “sera com guardas bõas e onestas 
tementes a deus”64. Nelas também teria que haver muito cuidado com a dormida 
de mulheres estranhas à comunidade; a sua presença era oportunidade de 
“torvações, desassesseguos e outras murmurações nas casas de religiam”65.

Neste contacto dos dois mundos, restava o elo de ligação dos serviços reli-
giosos. A sua assistência era facultada ao povo, com diferença de lugar para cada 
um dos sexos. Os homens tinham lugar na igreja, junto da grade; podiam até 
ultrapassar a igreja e chegar ao claustro, para participar nas procissões dos dias 
festivos. Ao contrário, as mulheres ficavam sempre afastadas, algumas vezes à 
porta do claustro, como em Aguiar66 ou, como em Alcobaça, onde não podiam, 

60 Ibidem, p. 312.
61 Ibidem, p. 391.
62 Ibidem, p. 316.
63 Ibidem.
64 Ibidem, p. 401.
65 Ibidem, p. 361.
66 Ibidem, p. 343.
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67 Ibidem, p. 161.
68 Ibidem, p. 327.
69 Ibidem, p. 359.
70 Ibidem, p. 194.
71 Ibidem, p. 196.
72 Ibidem, p. 202.
73 Ibidem, p. 199.
74 Ibidem, p. 193.
75 Este personagem do alto clero português do séc. XVI foi comendador de Rosmaninhal, Alpalhão 

e Sabacheira, arcediago de Fonte Arcada, abade dos mosteiros de Bouro e Maceira-Dão, mestre-escola da 
Sé de Lisboa e elevado ao episcopado com o título de bispo de Titopolis.

76 Ibidem, p. 211.

sequer, chegar à igreja, quedando-se pela capela “onde estão sepultados os reis”67. 
Não era “onesto nem de boom parecer” que se pudessem chegar cerca do coro 
dos monges68.

Finalmente, atentemos nos mosteiros femininos. As memórias que as visitações 
registam mostram, aí, algumas especificidades, próprias de um mundo diferente, 
dominado pelo elemento feminino. Da documentação que percorremos, sobres-
saem os mosteiros de Lorvão, Almoster e Tavira. O primeiro fazia-se notado pela 
sua sobrelotação, algum (relativo) equilíbrio económico, uma vida sem sobressal-
tos, no material e no espiritual, que muito se deveria a “Deus lhe[s ter feito] tam 
asignada merçe dar lhes tal prelada [D. Margarida d’Eça] e de tal condição que 
seria muito achar se outra tall na religiam pera esta casa”69.

Ao contrário, Almoster era um convento muito problemático. A sua abadessa, 
D. Isabel da Cunha, velha, doente e frouxa, não tinha capacidade para pôr qual-
quer ordem no mosteiro. Era desobedecida por todas as monjas, entre as quais 
reinava o laxismo, a permissividade, mesmo a desonestidade. Com a desculpa de 
o ano [de 1522] ser mau e haverem necessidade de trabalhar para sobreviver, as 
religiosas descuravam os aspectos espirituais, com o esquecimento da recitação 
do ofício divino e da prática da confissão e comunhão. Até a castidade, nas suas 
diversas formas, se ausentara do lugar. As monjas usavam jóias e trajes e cores deso-
nestas70; a porteira “mandava chamar as monjas que venham receber os presentes 
dos namorados”71; no dormitório entravam mulheres leigas “que dizem que sam 
alcouviteiras”72; as difamações eram comuns; recentemente, tinha-se verificado 
um parto dentro de muros. As práticas de feitiçaria não estavam arredadas do 
mosteiro73, como não estavam ausentes “as ounyões antre as monjas e bandos”74. 
Enfim, a desordem era tal, que o próprio inquiridor, D. Francisco da Fonseca75, 
em 1523, entendia, que “ho maior [castigo] que se lhe pode dar, he mete las em 
comunidade”, enquanto tinha a plena consciência de que, caso as inquirições aí 
tiradas fossem vistas de “pesoa viva”, “se recreceriam muitos scandalos”, razão 
por que pedia ao rei o maior sigilo relativamente ao caso76.
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77 Ibidem, p. 402.
78 Ibidem, p. 403.
79 Ibidem, p. 312.

Finalmente, quanto ao mosteiro de Tavira, há, por parte dos visitadores, 
todo um conjunto de observações que nos levam também a suspeitar de um 
ambiente de alguma inquietude e sobressalto, de onde não estariam ausentes 
“certas divisões, bandos e peleja” e onde a castidade, pelo menos no vestir, 
também não era a regra, pois se recomendava que as religiosas “logo cortem os 
rabos das toguas e dos outros vestidos muito longos (...) e daqui por diante suas 
tunicas, sainhos e faldrilhas nam sejam doutra cor senão de branco e os panos 
que derem as religiosas pera seus vestidos (...) que nom sejam muito curiosos 
porque he defeso de nosa regra”77. Sob uma forma dissimulada se aconselhava 
ao cumprimento da regra, recomendando-se, à abadessa, “que tenha muita 
esperteza e vigilancia sobre a grey que lhe foy commendada e nom desimule 
ho pecado mas antes como ho sentir logo o corte de raiz”78. Em 1539, ano de 
realização desta visitação, era o mais prudente e indicado conselho para um 
mosteiro acabado de fundar.

4. Deixando de lado os aspectos estritamente materiais dos mosteiros cis-
tercienses portugueses, parecem-nos estes os principais elementos da sua vida 
espiritual a destacar para o séc. XV e para a primeira metade do séc. XVI. Não 
reflectem nada de novo em relação àquilo que se conhece para o resto da Europa. 
Aliás, nem de outra forma poderia ser. Os problemas materiais e humanos eram 
idênticos por toda a parte, como idênticos eram os sintomas da crise.

Embora com a consciência de que a documentação analisada nos permite 
apenas uma aproximação ao universo dos mosteiros da Ordem de Cister em 
Portugal, parece-nos poder concluir-se que os mosteiros cistercienses portugue-
ses apresentavam o mesmo rol de problemas assinalados pela Europa: ausência 
de disciplina individual, revelada sob múltiplas formas, e um traço de laxismo e 
permissividade nas comunidades. Tudo isto se depreende das muitas recomenda-
ções que os visitadores deixaram aos responsáveis pelos mosteiros. A insistência 
na exaltação da virtude, espelhada nos preceitos da regra, é a prova concludente 
da prevaricação.

Mas tal como pela Europa, também em Portugal se sente um desejo, diremos 
mesmo um ambiente de reforma de que podemos apresentar vários testemunhos. 
Há consciência de que, ao tempo que passa, “cumpre (...) pera boa reformaçam 
dos religiosos e moesteiros aver todo retrahimento e emçarramento e nam amdar 
vagamdo por fora dos mosteiros”79; que “o dia d’oje he muy necessario ho retrahi-
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mento dos religiosos pera bõa religiam e reformaçam”80. Ao lado desta consciência 
de que a clausura era um valor a preservar, salienta-se também a ideia de que a 
separação entre os dois mundos tinha que ser efectiva, sob pena de se confundir 
aparência com realidade, como admoesta o visitador em Lorvão, a propósito de 
alguma confusão que reinava na câmara da abadessa, lugar de possível encontro, 
ainda que fortuito e passageiro, entre religiosas que aí dormiam e seculares (ho-
mens) que aí iam tratar de negócios, porque “ainda que todo seja sancto e boom 
nam pareçe bem nem he em religiam e he causa de muyta murmuração a qual 
se deve apartar e quitar”81. Enfim, para os mais atentos ou responsáveis, o monge 
deveria dar “de sy o exenplo que hao nosso abeto e religião cumpre”82.

Na longa distância que separava os visitadores, homens da corte, como o 
cardeal-infante, ou a ela próximos, como D. Francisco da Fonseca, bispo de Tito-
polis, ou até simples monges, algumas vezes estrangeiros, como Fr. Bernardo de la 
Fuente e Fr. Tomás Langa, do mosteiro de Piedra, em Aragão, do solitário monge 
de Santa Maria da Estrela, não temos dúvida de que aqueles entendiam a sua 
congregação como um todo, que queriam ver regressada à pureza da Ordem e da 
regra. Para os mais inquietos, o tempo era já “principio de reformaçam”83, isto é, 
não havia apenas um desejo, vago, de reforma, mas sobretudo, a consciência da sua 
necessidade e a vontade da sua realização. O tempo diria da sua efectivação.

80 Ibidem, p. 325.
81 Ibidem, p. 358.
82 Ibidem, p. 391.
83 Ibidem, p. 341.
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O Azeite e a vida do homem medieval

Resumo
Após uma introdução sobre a cultura da oliveira e a produção do azeite, desde a Antigu-
idade até à Idade Média, procura-se, com base em fontes documentais de natureza ad-
ministrativa, avaliar o papel do azeite no quotidiano do povo medieval. Detemo-nos nas 
profissões dos lagareiros e dos azeiteiros, regra geral, sobretudo os primeiros, muito estig-
matizados pela sociedade.  Com apreço e preços altos, o azeite tinha múltiplas funções.
Concluímos que, inquestionavelmente, na Idade Média, o azeite foi sobretudo usado na 
iluminação das igrejas (altares) e casas nobres. Em segundo plano, e por vários facto-
res vem o seu contributo para a alimentação. Interessante é, ainda, observá-lo como in-
grediente de algumas receitas de mezinhas utilizadas em males e doenças diversos. Por 
tudo isto, pode afirmar-se que possuir olivais e azeite era um inequívoco sinal de poderio 
económico. 

Abstract
Following an introduction on the cultivation of olive trees and on the production of olive 
oil from Antiquity to the Middle Ages, this paper proceeds with an analysis, based on 
administrative documentary sources, of the significant role that olive oil played in the 
daily lives of the Medieval people. It focuses on the professional occupations of olive-oil 
producers and traders, who were generally highly stigmatized by society, especially the 
former. Highly esteemed and rather expensive, olive oil had multiple functions.
We discover that olive oil was first and foremost used in the Middle Ages to light churches 
(altars) and manor houses. Its contribution as a food comes second, for various reasons. 
Furthermore, it is interesting to note how it was used as an ingredient in some traditional 
remedies against several maladies and diseases. All in all, we can conclude that owning 
olive groves and olive oil was a clear sign of economic wealth.

«As árvores resolveram um dia eleger um rei sobre si, e disseram à oliveira: 
Reina sobre nós! Mas ela respondeu: Renunciarei, porventura, ao meu azeite, com 
que sirvo a Deus e aos homens, para me colocar acima das outras árvores?» (Jz. 
9,8 e 9). Inspirada nesta belíssima passagem do Antigo Testamento, comecemos, 
então, por dizer que a cultura da oliveira se perde nos mistérios da Natureza, da 
lenda e dos mitos.
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Todos os povos antigos do Mediterrâneo reivindicaram, cada um, para os 
seus deuses, a descoberta desta milenar árvore. No geral, considera-se que deverá 
ter sido nas regiões mediterrânicas, muitos milhares de anos antes de Cristo, que a 
oliveira começou a ser plantada. Egípcios, hebreus, gregos, romanos, cristãos ou 
pagãos, todos eles lhe atribuíram as mais nobres qualidades e cargas simbólicas e 
alegóricas1. A oliveira foi, e ainda é, considerada símbolo de paz, de abundância 
e de sabedoria, enquanto o azeite é fonte de luz e de pureza.

Após um período longo (séculos I-IX) em que a olivicultura conheceu na 
Península Hispânica tempos de prosperidade e desenvolvimento, é lícito admitir, 
pelo silêncio generalizado dos escritos, que, entre os século IX e XII, se viveu uma 
forte crise na plantação da oliveira. Crise, aliás, extensiva a todos os sectores da 
sociedade de então, pois a Península atravessou, durante aquelas centúrias, um 
período de instabilidade e desorganização política, social, económica e cultural 
que correspondeu ao fenómeno que hoje designamos por “Reconquista”. Passada 
a guerra, e expulso o Infiel, os reinos peninsulares reorganizaram-se e as princi-
pais actividades dos homens, ainda que paulatinamente, foram-se desenvolvendo. 
O incremento agrícola, em geral, e a plantação da oliveira, em particular, são 
sinais de tempos novos, de tempos de paz, de tempos propícios ao cultivo da ter-
ra, à criação do gado, à circulação de pessoas e de bens. É, pois, neste contexto 
que os documentos do século XIII voltam a falar em oliveiras e no seu precioso         
produto – o azeite.

Os tabeliães são chamados para registar doações, escambos, vendas, afora-
mentos, emprazamentos e compras de olivais. O plantio da oliveira vai expan-
dindo-se sobretudo à medida que os camponeses, comparando as exigências e os 
resultados económico-financeiros desta árvore com os da vinha, desprezavam esta 
última e optavam pela primeira na mira de maiores lucros, com menos trabalho 
e menos mão-de-obra2. Quem não conhece os cuidados contínuos que as vinhas 
exigem ao lavrador durante quase todo o ano?3

Quanto às oliveiras, por uma carta de 1378, ficamos a saber que se deviam 
lavrar, abrir e esmoutar anualmente e estercar de dois em dois anos4. Podiam ser 

1 Sobre a simbologia da oliveira e do azeite veja-se Maguelonne Toussaint-Samat, Histoire Naturelle 
et Morale de la Nourriture, Paris, 1987, p. 168 e segs.

2 Sobre este fenómeno veja-se Maria Helena da Cruz Coelho, O Baixo Mondego nos fins da Idade 
Média, vol. I. Coimbra, 1983, p. 172.

3 Veja-se o nosso trabalho, «Vinho, pescados, fruta e outras viandas em tempos medievais», in                
A Alimentação em Portugal na Idade Média, Coimbra, 1997, p. 68.

4 TT - Sé de Coimbra, 2ª inc., m. 74, doc. 2950 citado por Maria Helena da Cruz Coelho, ob. cit., 
p. 176. Ver ainda Iria Gonçalves que nos dá preciosas informações sobre os trabalhos agrícolas nos olivais 
do mosteiro de Alcobaça (Património do mosteiro de Alcobaça nos séculos XIV e XV, Lisboa, 1989, pp. 
232-234.
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cultivadas em mono ou complantação, verificando-se, com muita frequência, esta 
última prática. Assim, os terrenos podiam oferecer-nos uma paisagem de muitas 
cores e cheiros, provenientes de figueiras, videiras, pessegueiros e de outras árvores 
e culturas com elas misturadas5. Quanto à mancha oleícola, esta foi aumentando, 
progressivamente, à medida que a cultura da oliveira foi conquistando o espaço 
agrícola, o que aconteceu sobretudo a partir do século XIV. Até lá, e porque tinha 
que partilhar o terreno com outras espécies arbóreas, um olival podia equivaler, 
tão-só, a pouco mais de meia dúzia de pés.

Passemos, agora, da árvore ao seu fruto e deste ao produto final o azeite. No 
Outono, geralmente em dia incerto, quando a azeitona já estava madura, grupos 
mais ou menos numerosos de homens e mulheres dirigiam-se aos olivais para 
proceder à respectiva apanha. Recorrendo ao varejo, processo, aliás, hoje, desa-
conselhado, à colheita à mão, ou, mais provavelmente, a ambos os processos, os 
trabalhadores faziam a recolha das azeitonas em cestos. Logo, ou passado algum 
tempo, elas eram levadas para os lagares mais próximos geralmente situados nas 
cidades ou nos respectivos termos. Era comum estas construções estarem locali-
zadas junto de rios ou ribeiras atendendo à enorme importância da água, quer 
no fabrico do azeite, quer como força motriz para mover as mós. Até, pelo menos, 
finais da Idade Média, e a avaliar por documentos como os que publicamos em 
apêndice (nos. 2 e 3), os lagares eram, na sua grande maioria, casas de madeira, 
onde existiam, entre outros instrumentos e objectos, galgas, caldeiras, seiras, 
alguergues, prensas, talhas e potes6. 

5 A pluriplantação está documentada para várias regiões. Citem-se, por exemplo, Coimbra, San-
tarém, Leiria e Alenquer. Na primeira, existia oliveira com árvores de fruto, oliveira com trigo, linho ou 
vinha (Maria Helena da Cruz Coelho, ob. cit., p. l77). Em Alvisquer, a coabitação era tal que as vinhas 
eram identificadas pela árvore dominante por isso se documentam a vinha do Pessegueiro, a vinha da 
Figueira e a vinha da Oliveira (Maria Ângela V da Rocha Beirante, Santarém Medieval, Lisboa, 1980,                
p . 162). Nas zonas de Leiria e Lisboa, coutos de Alcobaça, a plantação conjunta de oliveiras em terrenos 
de searas, hortas ou ferrageais foi assinalada por Iria Gonçalves, ob. cit., p. 88. Em Alenquer, no século 
XV, a situação era idêntica como concluiu João Pedro Ferro, (Alenquer Medieval (séculos XII - XV). 
Cascais, 1996, pp. 135-136).

6 Por um documento de 24 de Julho de 1410, o cabido da Sé de Coimbra obriga os rendeiros de 
Montemor a construírem um lagar de azeite de «duas vergas e de moos e pessos e vassa e cassa e caldeira 
e seiras» (Maria Helena da Cruz Coelho, ob. cit., p. 233). E por um inventário de 25 de Fevereiro de 1408 
do mosteiro de Seiça ficamos a saber que esta casa monástica possuía um lagar «bem posado com sua cal-
deira e seiras» (Maria Alegria Fernandes Marques, «Bens de dois mosteiros cistercienses no século XV», in 
Amar, Sentir e Viver a História, Estudos de Homenagem a Joaquim Veríssimo Serrão, ed. Colibri, Lisboa, 
1995, p. 926. Cfr. ainda Iria Gonçalves, ob. cit., pp. 124-125. Leia-se ainda Maria Filomena Andrade, O 
mosteiro de Chelas. Uma comunidade feminina na Baixa Idade Média - património e gestão, Cascais, 
1996, pp. 60-64 e cfr. apêndice documental. docs. 2 e 3.
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O percurso da azeitona, desde que entrava no lagar até se transformar em 
azeite, bagaço e água ruça, era longo. Previamente lavadas, ou não, conforme o 
grau de sujidade que continham, as azeitonas eram lançadas num tanque redondo 
onde funcionavam as galgas. Movidas a água (azenha de azeite), ou pela força das 
bestas (lagar de azeite de cavalgadura), esmagavam-nas produzindo uma pasta que 
era em seguida metida em seiras de esparto. Estes recipientes, de forma circular 
e em número variável, uma vez cheios, eram empilhados numa prensa de vara 
e fuso ou de parafuso onde, pela acção do peso ou dos músculos dos homens, a 
pasta era espremida ao máximo até sair dela um líquido amarelado – o azeite7. 
Depois, separado da água ruça, o azeite era envasilhado e entregue aos respectivos 
proprietários ou a seus representantes. Chegava-se, deste modo, ao fim da labuta 
de extrair da imobilidade das azeitonas moídas aquele a que já chamaram o “ouro 
líquido”, fluente, belo, perfumado. Para trás, ficavam, naqueles palcos limitados 
da vida do homem medieval, os fumos, os cheirumes, os suores dos trabalhadores, 
e dos animais, a gordura entranhada nas roupas e nos corpos, enfim, um quadro 
que a sociedade daquele tempo penalizava, injustamente, com o desprezo e «tabu 
da sujidade» atribuídos aos lagareiros. A profissão de lagareiro, não obstante ser 
uma actividade exigente do ponto de vista físico e técnico8, era mal remunerada. 
Pelo Regimento da cidade de Évora, sabemos que este mesteiral auferia apenas 
6 soldos diariamente9. A alternativa, porém, ao salário em moeda era-lhe, talvez, 
mais favorável, pois podia receber 1/10, ou mais, do azeite obtido; 3 pães; 4 reais 
para lenha e meio alqueire de cevada para a besta10. Igualmente mal pagos eram 
os lagareiros de Tomar. Em 1457, entregavam de dízimo à Igreja 6 reais, enquanto 
os tanoeiros, e até aquele que apenas “faz seiras d’azeite”, davam o dobro11. Fra-

7 Cfr. Rosa Marreiros, «A Ordem de Santiago e o monopólio da moagem da azeitona em Palmela 
na Época Moderna», (no prelo). Aproveitamos o ensejo, para agradecer muito reconhecidamente à nossa 
Prezada Colega e Amiga Profª Doutora Rosa Marreiros as sugestões e informações que nos prestou e que 
muito enriqueceram este trabalho.

8 Para ser lagareiro era preciso obter urna carta de exame passada pelas câmaras. Coimbra, no 
século XVI, era considerada como aquela que mais crédito profissional concederia (José Pinto Loureiro, 
Toponímia de Coimbra, vol. I. Coimbra, p. 507).

9 O lagareiro por finais do século XIV, em Évora, era dos mesteirais que ganhava menos. Ficava à 
frente só dos sergentes e mulheres dos telheiros, enquanto os alvaneis, atafoneiros, carpinteiros e outros 
recebiam quase ou mais do dobro (Maria Ângela V da Rocha Beirante, Évora na Idade Média, JNICT- 
- FCG, Lisboa, 1995, p. 435).

10 Ibidem, p. 409.
11 A situação economicamente débil dos lagareiros, e outros mesteirais como ferradores, sapateiros e 

pedreiros, levava-os a aumentar o rendimento familiar quer possuindo, quer emprazando, nomeadamente 
oliveiras (Manuel Sílvio Alves Conde, Tomar Medieval. O espaço e os homens. Cascais, 1996, p. 111. Cabe 
acrescentar que possuir oliveiras era um sinal de riqueza que ciosamente se preservava com a gravação nas 
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cos social e economicamente, não admira que os lagareiros não figurem sequer 
no Regimento das Procissões de Évora. Em Coimbra, um dos principais centros 
produtores de azeite no reino, já se admitia, contudo, a sua presença na procissão 
do Corpo de Deus, mas na insignificante posição da abertura, ao lado dos também 
estigmatizados carniceiros, ferreiros, caieiros e telheiros12.

Talvez, ainda, revelador da desvalorização social do lagareiro fosse o facto 
de este ofício, raramente, individualizar alguém. Assim, e utilizando mais uma 
vez o caso de Évora, diga-se que para o período compreendido entre 1260 e 1500 
foram arrolados apenas dois lagareiros, cristãos. Quanto aos azeiteiros, que eram 
socialmente mais considerados, foi registado um número de dezasseis, todos eles 
também cristãos13. Azeiteiro, profissão do sector terciário, que nos remete, de 
imediato, para a comercialização do azeite. Com efeito, ainda que obedecendo a 
determinados prazos, o intermediário era livre de comprar o azeite aos produtores 
e, depois, vendê-lo14. E no comércio do azeite, bem como de uma maneira geral, 
no de todos os outros produtos alimentares, as mulheres desempenhavam um 
papel predominante. Era o caso, por exemplo, de Maria Peres, azeiteira, a quem, 
em 1329, D. Afonso IV aforou um sotão e sobrado por 43 libras, quantia, aliás, 
bem reveladora do seu poder económicol5; de Margarida Peres que em 1362 nos 
aparece como foreira de umas casas régias, sitas em Lisboa16; e ainda de Clara 
Vasques, Brites Álvares, Maria Vasques e Maria Afonso que, durante os meses de 
Março a Julho de 1474, abasteceram de azeite a corte de D. Afonso V, na altura 
a estanciar em Santaréml7.

árvores de marcas individualizantes. O mosteiro de Alcobaça utilizava um desenho de um pé de boi ou 
um machado. Na verdade, roubar uma oliveira causava um grande prejuízo pois na 1ª metade do século 
XV, esta árvore se fosse grande e de qualidade, podia atingir o preço de 500 a 700 reais (Iria Gonçalves, 
ob. cit., p. 89).

12 Maria João V. B. Marques da Silva, «A procissão na cidade. Reflexões em torno da festa do Corpo 
de Deus na Idade Média portuguesa», Actas das Jornadas inter e pluridisciplinares, A Cidade, Lisboa, 
1993, p. 207.

13 Maria Ângela V. da Rocha Beirante, Évora na Idade Média, p. 435. Cabe, no entanto, aqui dizer 
que em princípio haveria sempre menos lagareiros do que azeiteiros. Os primeiros só poderiam operar 
no tempo da safra (normalmente de 2 em 2 anos) e nos locais produtores de azeite que não cobriam todo 
o Reino de Portugal. Pelo contrário, os azeiteiros eram mais livres de exercer a profissão quer no tempo, 
acumulavam o azeite e iam-no vendendo, quer no espaço, pois podiam circular por todo o território.

14 O prazo de aquisição, no caso do azeite, podia ir até dez dias (Iria Gonçalves, «Defesa do consumidor 
na cidade medieval», in Um olhar sobre a cidade medieval, Cascais, 1996, pp. 102-103.

15 Chancelarias Portuguesas. D. Afonso IV (1325-1336), Lisboa, vol. I, 1990, p. 183.
16 Chancelarias Portuguesas. D. Pedro I (1357-1367), Lisboa, 1984, p. 198.
17 Veja-se o nosso trabalho «O peixe e a fruta na alimentação da corte de D. Afonso V - breves 

notas», in A alimentação em Portugal na Idade Média. Fontes. Cultura. Sociedade, Coimbra, 1997, pp. 
18, 21. 24, 25, 26.
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O azeite era conservado, transportado e vendido, em cântaros, potes, pipas, 
talhas ou quartos, de capacidade variável, e rigorosamente fiscalizada para se 
evitar fraudes. Tal como se verificava com o sal, o vinho, o pescado, a fruta e 
outros produtos, também no caso do azeite se registavam falsificações quer nas 
medidas, quer na sua qualidade18. Qualidade que é hoje difícil de avaliar mas que 
tudo leva a crer que não seria das melhores face às técnicas utilizadas e também 
porque, nalguns casos, a azeitona esperaria muito tempo até ser moída. Além dis-
to, o sal que lhe era aplicado para a conservar melhor não deixaria, certamente, 
de se reflectir na qualidade do azeite. Por estes e outros motivos, é lícito duvidar 
do sabor dos azeites velhos. Todavia, causa certa admiração a compra, em 1474, 
para a mesa de D. Afonso V, de vários cântaros de «azeite de dois anos», «azeite 
velho» e «azeite muito bello de III anos»19. 

Quanto aos locais de venda, poderíamos encontrar azeiteiras ou azeiteiros nos 
mais diversos espaços: nas praças públicas, cujos lugares eram bem disputados20, 
em feiras ou mercados, em tendas, e ainda em lojas como sucedia com Leonor 
Vaz, cuja casa, em Tomar, no ano de 1492: «hé logia d azeite em que agora esta 
lianor Vaaz tendeira com seus potes de azeite»21.

Mas falar do comércio deste produto, implica que nos refiramos ao preço por 
que era vendido, ou comprado. Pelos escassos elementos de que dispomos, podemos 
afirmar que o azeite era um produto relativamente caro. Com base no «Livro das 
despesas do prioste», do Cabido da Sé de Évora de 1340-1341, verificamos que 
um púcaro de azeite custava mais de 2 soldos, o mesmo que dois coelhos, um pato 
ou 1 kg de carneiro ou vaca. Mas se compararmos o seu preço com o valor dos 
salários, observaremos que 2 soldos era o que recebia um tabelião por fazer uma 
carta; 5 soldos era o que se dava a um capelão por rezar uma missa e cerca de 3 
soldos era o que se pagava a um homem por um dia de trabalho, a amassar cal22. 

18 No Livro das Posturas Antigas, leitura paleográfica de Maria Teresa Campos Rodrigues, Lisboa, 
1974, p. 75, é denunciada e proibida a mistura de azeites de Sevilha, decerto de inferior qualidade, com os 
do nosso Reino (Cfr. Iria Gonçalves, «Defesa do consumidor na cidade medieval...», p. 115.

19 Veja-se «O peixe e a fruta na alimentação da Corte de D. Afonso V», pp. 21, 24, 25, 26, 28. 
20 Cfr. Maria Helena da Cruz Coelho, «A mulher e o trabalho nas cidades medievais portuguesas» 

in Homens Espaços e Poderes (séculos XI-XVI). Notas do Viver Social, Lisboa, 1990, p. 43.
21 T.T., Ordem de Cristo, cód. B-51-52, cfr. 83, citado por Manuel Sílvio Alves Conde, Tomar Me-

dieval. O espaço e os homens, Cascais, 1996, p. 111.
22 Bernardo de Vasconcelos e Sousa e outros, «O Livro das despesas do prioste» do Cabido da Sé 

de Évora (1340-1341), in Revista de História Económica e Social, Janeiro-Junho, nº 49, Lisboa, 1982,              
pp. 91-141. Cfr. apêndice documental, doc. 1.
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Todas estas comparações resultam, todavia, imperfeitas, pois desconhecemos a 
capacidade de um púcaro que podemos, talvez, estimar em cerca de 1,5 l23.

Recorrendo de novo ao «Livro de despesa do peixe e da fruta de D. Afonso V», 
verificamos que, no ano de 1474, um alqueire de azeite custava 160 reais, ou seja, 
o equivalente, pouco mais ou menos, a 10 reais por litro. Trata-se de um preço 
baixo quando comparado, por exemplo, com o do linguado, pelo qual se pagava, 
então, 60 reais por dúzia. Mas preço relativamente alto era, sem dúvida, para 
os barqueiros, ganhadeiros e outros serviçais que para conseguirem adquirir um 
cântaro de azeite muito teriam que trabalhar!24. O azeite, um produto, sem dúvida, 
caro, que constituía não só uma reserva alimentar, mas também económica. Ele 
aparece-nos, nos nossos documentos, como fonte e gerador de riqueza. E a este 
propósito, irresistível se torna para nós não recordar aqui aquela personagem, 
do teatro vicentino, de todos conhecida, de nome Mofina Mendes. Esta mulher, 
com o produto da venda de um pote de azeite, sonhou vir um dia a tornar-se rica 
e... feliz!

«Toma este pote de azeite
E vae-o vender à feira, » - diz Payo Vaz ao que Mofina responde:
«Vou-me à feira de Trancoso
Logo, nome de Jesu,
E farei dinheiro grosso.
Do que este azeite render
Comprarei ovos de pata,
Que he a cousa mais barata
Qu’eu de lá posso trazer.
 
E estes ovos chocarão; 
Cada ovo dara hum pato, 
E cada pato hum tostão, 
Que passará de um milhão, 
E meio, a vender barato.
Casarei rica e honrada
Per estes ovos de pata,
E o dia em que for casada 
Sahirei ataviada
Com hum brial d’ escarlata, 

23 Fizemos este cálculo considerando que 2 púcaros e meio de azeite alumiavam durante uma semana 
(dia e noite) três lâmpadas, logo, no mínimo, cada uma consumiria 1 litro a 1,5 l (Ibidem, p. 135).
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E diante o desposado,
Que me estara namorando: 
Virei de dentro bailando 
Assi dest’ arte bailando,
Esta cantiga cantando»

(Gil Vicente, Auto de Mofina Mendes, in Obras de Gil Vicente, Porto, 1965, 
pp. 517-518)

Infelizmente este sonho não se concretizou, pois Mofina Mendes deixou cair 
o pote de azeite ao chão e quebrou-o. Fora do teatro, também os azeiteiros, os 
almocreves e todas as outras pessoas envolvidas no comércio deste produto, corriam 
o mesmo risco quando o transportavam em frágeis vasilhas de barro.

Mas falemos, agora, dos usos do azeite no quotidiano do homem medieval. 
Pelas suas propriedades, esta gordura vegetal foi utilizada, fundamentalmente, 
como alimento, combustível e curativo. Na sua primeira função, diga-se que o 
azeite pertence a uma cultura alimentar, de tipo mediterrânico, que se caracteriza 
pelo emprego dominante de gorduras vegetais face às de origem animal. Porém, 
o que descobrimos nas fontes medievais portuguesas foi precisamente o contrário. 
À parte de ser utilizado no tradicional refogado, composto por cebola e azeite25, 
e nas frituras de peixe ou de carne, esta gordura, de uma maneira geral, teve, 
nas cozinhas, e neste período, uma presença reduzida. A este propósito, vejamos 
alguns testemunhos. Margarida Pinheiro, cronista do mosteiro de Jesus de Aveiro, 
descrevia, desta forma, a dieta alimentar das monjas: «de pam de centeo nam 
eram fartas, nas maiores festas seu comer era pam e ervas, e quando muito senhos 
bocadynhos de pescado ou alguu marysco, ovos nem manteiga nem meel nunca 
entrava na cozinha, muy pouco azeite e raro legumes»26.

Se passarmos do meio monástico ao burguês, podemos dizer que, em 1475, 
aquando das festas do Corpus Christi no Porto, foi servida, pelo concelho desta 
cidade, uma refeição de «desfeito», cujo principal ingrediente, além naturalmente 
da carne, foi a manteiga27. É certo que havia excepções. Em 1474, na corte de D. 
Afonso V foram gastos, num período de cerca de cinco meses (Março a Julho), 

24 Veja-se o nosso trabalho, «O peixe e a fruta na alimentação da Corte de D. Afonso V», pp. 17-     
-30.

25 A.H. de Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa, 5ª ed., Lisboa, 1987, p. 12.
26 Citado por Maria João Violante Branco Marques da Silva, Aveiro Medieval, Aveiro, 1991,                 

p. 158. 
27 Iria Gonçalves, «As festas do “Corpus Christi” do Porto na segunda metade do século XV: a 

participação do concelho», in Estudos Medievais 5/6, Porto, 1984/85, p. 83.
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28 «O peixe e a fruta na alimentação da Corte de D. Afonso V», pp. 17, 18, 21 e 24 a 28.
29 Livro de Cozinha da Infanta D. Maria. Prólogo, leitura, notas aos textos, glossário e índices de Gia-

cinto Manuppella, INCM, Lisboa, 1986. pp. 13,35, 131 e 137 (receitas nos V, XVII, XVIII, LIX e LX).
30 “O «Livro das despesas do prioste do Cabido da Sé de Évora (1340-1341». pp. 135-137. Ao contrá-

rio, a despesa com o azeite para a alimentação é incluída em assentos mistos como o seguinte: «Item por 
adubos e por azeite e por candeas e por fruita XIII soldos», (Ibidem, p. 118).

mais de 60 litros de azeite, utilizados a fritar e a condimentar várias espécies de 
pescado, o alimento favorito deste nosso monarca28.

Por sua vez, o receitário do chamado Livro de Cozinha da Infanta D. Maria 
de Portugal é, sem dúvida, um bom indicador da parcimónia da aplicação do 
azeite na cozinha tardo-medieval. Em 61 pratos de natureza vária, o azeite está 
presente tão-só em cinco, figurando em duas dessas receitas como alternativa à 
manteiga29.

Concluímos, pois, que as gorduras mais empregues, neste período, foram as 
de origem animal, como o toucinho, a banha de «porco fresco» e a manteiga.

Com efeito, hábitos ancestrais, a característica acentuadamente viandeira do 
homem medieval, o elevado preço do azeite e o seu uso na iluminação sagrada e 
profana, parecem justificar o predomínio das gorduras animais na gastronomia 
portuguesa da Idade Média. Aliás será legítimo admitir que mesmo as populações 
que tinham acesso ao azeite o poupassem e reservassem para o fim útil, e quase 
vital, da produção de luz. 

Luz de que todos necessitavam nas casas, nas ruas, nas igrejas, nos castelos, 
nos palácios. Temos notícia de lâmpadas, lamparinas, candeeiros, candeias e ou-
tros objectos que, cheios de azeite, alumiavam os vivos e os mortos. De noite ou 
de dia, o homem medieval, sobretudo o mais rico, parece ter preferido o azeite, 
à cera ou ao sebo, como fonte de iluminação. Como sabemos, no mundo cristão 
ocidental, a presença de luz nas igrejas e capelas, nos ofícios religiosos, e não só, 
era indispensável. O azeite, além de alimentar os corpos, iluminava as almas, per-
mitindo, com a sua luz, que elas alcançassem o caminho da salvação eterna. Na 
nossa documentação medieval, sobretudo na dos séculos XIV e XV, multiplicam-se 
as referências à compra e à doação de azeite e de olivais destinados à manutenção 
de lâmpadas acesas em vários altares de igrejas, mosteiros e capelas. Exemplos 
do que acabamos de referir poder-se-ão encontrar num dos mais antigos registos 
de contabilidade que possuímos, pertencente ao cabido da Sé de Évora e a que já 
aludimos. De assinalar que o azeite destinado à iluminação mereceu mesmo uma 
escrituração à parte, denominada «Titulo do azeite das lanpadas»30.

Da leitura dos vários assentos de despesa nele registados, concluímos que, 
durante 299 dias, se gastaram 267 soldos e quatro dinheiros na compra deste 
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31 Sobre esta última lâmpada leia-se esta passagem curiosa: «Item feira sesta VIIIto. dias de Junho 
dei pera alumear tres lanpadas VI soldos em este dia estando a lanpada de Sam Bonifaçio chea d’azeite que 
caeu ao chão e quebrou» in «O Livro das despesas do prioste do Cabido da Sé de Évora», p. 137.

32 Um dos processos mais generalizados de aquisição de azeite, na Idade Média, por parte dos se-
nhorios eclesiásticos e monásticos era as rendas e os foros. No entanto, se não recebessem aquele produto, 
como pagamento de direitos, compravam-no com moeda proveniente de outras receitas. Foi exemplo disto 
o mosteiro da Batalha que, no século XV, gastou uma pequena fortuna em azeite para as lâmpadas das 
missas e saimentos (Saúl António Gomes, Mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XV. Coimbra, 
1990, pp. 244-245).

33 Por uma carta de D. Dinis, de 1299, pela qual é fundada uma capela em Lisboa pode ler-se: «sex 
alqueyres d’azeyte... pera a lampada que deue arder diia e de noyte» (TT Gaveta 1, m. 6, nº 9). Em 1383, 
Pedro Pires da Sé de Lamego deixa aos gafos «pera sempre per as minhas herdades hum alqueire de azeite 
pera a alampeda», (José Pedro Machado, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, Lisboa, vol. III, 
1977, s. v. lâmpada). E já do século XV cite-se ainda o caso do mercador do Porto, Gomes Anes Aranha que 
fundou uma capela de missa quotidiana no mosteiro de S. Domingos e determinou que da renda dos bens 
para pagar os sufrágios se retirasse uma parte para a compra de azeite destinado à lâmpada de um altar 
da sua devoção. Por sua vez, a fidalga Inês Vasques ao instituir uma capela para seu marido, no mesmo 
mosteiro, pede missas cantadas e cerimónias iluminadas com candeias (Albertina da Conceição Machado 
da Silva Barbosa, Capelas e aniversários do mosteiro de S. Domingos do Porto no século XV, Porto, 1995, 
pp. 106 e 121 (tese de mestrado policopiada).

34 Para este ponto, dispomos de escassíssimos elementos. O mais revelador do poder curativo do azeite 
provém do Livro dos Conselhos d’el rei D. Duarte que para os males do estômago aconselha a beber água 
morna com açafrão e um pouco de azeite ou mel e «lançara quantos maos humores tiuer no estomaguo». 
É referido ainda um azeite de lírio componente da mezinha que rompe apostemas (Livro dos Conselhos de 
el-rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), transcrição de João José Alves Dias, Lisboa, 1982, pp. 269 e 283).

produto. O abastecimento de azeite destinado a alumiar foi, sem dúvida, uma 
preocupação constante para os cónegos da Sé de Évora. Efectuaram, em média, 
um pagamento de sete em sete dias. Mas além das quantidades e do respectivo 
custo, o escrivão teve o cuidado de assinalar as lâmpadas a que esse mesmo azeite 
se destinava: lâmpadas de Santa Vera Cruz, de São Lourenço e de S. Bonifácio31. 
Ardiam de dia e de noite na função suprema de destruírem as trevas do pecado, 
do castigo e da morte. Todavia, se algumas igrejas ou mosteiros compravam 
todo ou parte do azeite de que necessitavam32, outros, porém, recebiam-no, por 
doação, dos fiéis. Muitos homens e mulheres piedosos, nos seus testamentos ou 
cartas de fundação de capelas, ao doar este precioso líquido não se esqueciam de 
indicar os lugares e os ofícios divinos em que o mesmo deveria ser utilizado, por 
exemplo, na iluminação dos altares da sua devoção; em missas, em exéquias, e 
em outros factos religiosos33.

Por fim, não podemos deixar de referir a aplicação do azeite no tratamento 
de certos males e doenças, prática esta que se conservou até aos nossos dias34. 

Em conclusão, na Idade Média, o azeite desempenhou um papel de particular 
importância no dia-a-dia das populações: na iluminação, nas dietas alimentares, 
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na medicina popular, na administração de alguns sacramentos, etc. Era, sem 
dúvida, um produto valioso, devido não só às suas múltiplas aplicações, mas 
também ao facto de, neste período, estar ainda bastante aquém das necessidades 
do consumo interno. Possuir azeite, sobretudo em grandes quantidades, era um 
sinal de riqueza.

O azeite, esse «líquido transparente e perfumado a brilhar ao sol como 
loiro e delido mel», nas palavras de Miguel Torga, foi, na Idade Média, um bem 
precioso.

APÊNDICE DOCUMENTAL1

1340-1341 – Trecho do «Livro das despesas do prioste do cabido da Sé de 
Évora» respeitante às despesas com o azeite para alumiar.

A) Arquivo do Cabido da Sé de Évora, CEC-2-I-B, f ls. 37-39.
Publ.: Bernardo de Vasconcelos e Sousa et alii, «O «Livro das despesas do prioste» do 

cabido da Sé de Évora (1340-1341)», in Revista de História Económica e Social, vol. 9, Lisboa, 
Jan.-Jun. 1982, pp. 135-137.

[fl. 37] Titulo do azeite das lanpadas

Item segunda VII dias d’ Agosto dei por azeite pera alumear tres lanpadas a 
de Santa Vera Crux e a de Sam Lourenço e a de Sam Boniffaçio que arde de dia 
e de noite XXI soldos des dia de San Hoane ataa este dia.

Item feira VIta XI dias d’Agosto dei pera alumear tres lanpadas a de Santa 
Vera Crux e a de Sam Lourenço e a de Sam Boniffaçio que arde de noite e de 
dia XI soldos III dinheiros por dous pucaros e meio d’ azeite.

Item feira VIta XVIIIto dias d’Agosto dei pera alumear estas dictas lanpadas 
XI soldos III dinheiros por II pucaros e meio d’azeite.

Item feira VIta XXV dias d’Agosto dei pera alumear tres lanpadas a de Santa 
Crux e a de Sam Lourenço e a de Sam Boniffaçio que arde de noite e de dia VI 
soldos III dinheiros.

Item feira VIta primeiro dia de Setembro dei pera alumear tres lanpadas a 
de Santa Crux e a de Sam Lourenço e a de Sam Boniffaçio que arde de noite e 
de dia VI soldos III dinheiros.

1 Na transcrição dos documentos utilizámos o estudo de Avelino de Jesus da Costa, Normas Gerais 
de transcrição e publicação de documentos e textos medievais e modernos, 3ª ed., Coimbra, 1993.
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Item feira VIta VIIIto dias de Setembro dei per’alumear as lanpadas de Santa 
Crux e a de Sam Boniffaçio que arde de noite e de dia VI soldos III dinheiros.

Item feira VIta VIIIto dias de Setembro dei per’ alumear as lanpadas de Santa 
Crux e a de Sam Boniffaçio que arde de noite e de dia VI soldos III dinheiros.

Item feira VIta XV dias de Setembro dei pera alumear estas dous [sic] lanpadas 
VI soldos III dinheiros.

Soma VIII soldos meio. Certa.

[fl. 37 vº] Item feira VIta XXII dias de Setembro dei pera alumear tres lanpa-
das a de Santa Crux e a de Sam Lourenço e de Sam Bonifaçio que arde de noite 
e de dia VI soldos III dinheiros.

Item feira VIta XXIX dias de Setembro dei pera alumear tres lanpadas a de 
Santa Crux e a de Sam Lourenço e de Sam Bonifaçio que arde de noite e de dia 
VI soldos III dinheiros.

Item feira VIta VI dias d’ Oitubro dei pera alumear tres lanpadas a de Santa 
Crux e a de Sam Lourenço e de Sam Boniffaçio que arde de noite e de dia VI 
soldos VIIIto  dinheiros.

Item feira VIta XIII dias d’ Oitubro dei pera alumear tres lanpadas a de Santa 
Crux e a de Sam Lourenço e de Sam Boniffaçio que arde de noite e de dia VI 
soldos VIIIto dinheiros.

Item feira VIta XX dias d’ Oitubro dei pera alumear tres lanpadas a de Santa 
Crux e a de Sam Lourenço e de Sam Boniffaçio que arde de noite e de dia VI 
soldos VIIIto dinheiros.

Item feira VIta XXVIIIto  dias d’ Oitubro dei pera alumear estas dous lanpadas 
VI soldos VIIIto dinheiros.

Item feira VIta IIII° dias de Novembro dei pera alumear tres lanpadas a de 
Santa Crux e a de Sam Lourenço e de Sam Boniffaçio que arde de noite e de dia 
VI soldos VIIIto dinheiros.

Item feira VIta X dias de Novembro dei pera alumear tres lanpadas a de 
Santa Crux e a de Sam Lourenço e de Sam Boniffaçio que arde de noite e de dia 
VI soldos VIIIto dinheiros.

Soma 11 soldos meio. Certa.

[fl. 38] Item XVIIte  dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas VI 
soldos VIIIto  dinheiros.

Item XXIII dias do dicto mees dei pera alumear tres lanpadas a de Santa 
Crux e a de Sam Lourenço e de Sam Boniffaçio que arde de noite e de dia VI 
soldos VIIIto  dinheiros.

Item primeiro dia de Dezembro dei pera alumear tres lanpadas VI soldos 
tres dinheiros.
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Item VIIIto dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas VI soldos III 
dinheiros.

Item feira VIta XV dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas VI soldos 
III dinheiros.

Item XXI dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas VI soldos menos 
11 dinheiros.

Item XXVIIIto  dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas VI soldos 
menos 11 dinheiros.

Item IIIIto  dias de Janeiro dei pera alumear tres lanpadas VI soldos menos 
II dinheiros.

Item XII dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas VI soldos menos 
II dinheiros.

Item feira XIX dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas VI soldos 
menos II dinheiros.

Item XXVI dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas VI soldos 
menos II dinheiros.

Item feira VIta dous dias de Fevereiro dei pera alumear tres lanpadas VI 
soldos menos II dinheiros.

Item dei VIIIto  dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas VI soldos 
menos II dinheiros.

Soma III libras XVIIIto soldos IX dinheiros. He vera.

[fl. 38 v.º] Item feira VIta  XV dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas 
VI soldos III dinheiros.

Item feira VIta XII dias do dieta mes dei per’alumear tres lanpadas VI soldos 
III dinheiros.

Item primeiro dia de Março dei per’alumear tres lanpadas VI soldos 111 
dinheiros.

Item VIIIto dias de Março dei pera alumear tres lanpadas VI soldos III di-
nheiros.

Item feira VIta XV dias do dicto mes dei pera alumear tres lanpadas VI soldos 
III dinheiros.

Item feira VIta XXII dias do dicto mes dei per’alumear tres lanpadas VI 
soldos III dinheiros.

Item feira VIta XXX dias do dicto mes dei per’alumear tres lanpadas VI 
soldos III dinheiros.

Item feira VIta VI dias d’Abril dei pera alumear tres lanpadas VI soldos III 
dinheiros.

Item XIII dias d’Abril dei per’alumear tres lanpadas VI soldos III dinhei-
ros. 
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Item XIX dias do dicto mes dei per’alumear tres lanpadas VI soldos III 
dinheiros.

Item XXVIIIto dias dei per’alumear tres lanpadas VI soldos.
Item feira VIta III dias de Maio dei per’ alumear tres lanpadas VI soldos 

menos II dinheiros.
Item feira VIta X dias andados do dicto mes dei per’alumear tres lanpadas 

VI soldos III dinheiros.
Item feira VIta XIX dias do dicto mes dei per’ alumear tres lanpadas VI 

soldos.
Item feira VIta XXV dias do dicto mes dei per’alumear tres lanpadas VI 

soldos.
Item feira sesta primeiro dia de Junho dei pera alumear tres lanpadas VI 

soldos.
Soma III libras XVIII soldos VII dinheiros. He vera.

[fl. 39] Item feira sesta VIIIto dias de Junho dei pera alumear tres lanpadas 
VI soldos em este dia estando a lanpada de Sam Boniffaçio chea d’azeite que 
caeu ao chão e quebrou.

Item feira sesta XV dias dei pera alumear II lanpadas a de Santa Vera Cruz 
e a de Sam Lourenço III soldos.

Item feira sesta XXI dias dei pera alumear II lanpadas III soldos e meio a 
de Sam Lourenço e de Santa Vera Crux.

Soma de todalas somas de susodictas destas duas folhas e lauda do azeite das 
lanpadas: quinze libras XVI dinheiros.

Soma XIII soldos.

2

1440 JUNHO, 7, mosteiro de Chelas – Inês Gonçalves, freira do mosteiro de 
Chelas, arrenda a Foçem Allexune, mouro forro, um lagar de azeite e olivais 
na Panasqueira, termo da cidade de Lisboa.

A) T.T. - Santa Maria de Chelas, nº 1284.
Ref.: Maria Filomena Andrade, O mosteiro de Chelas, Cascais, 1996, p. 63.

Saybham os que este stormento de arrendamento virem que no ano do nas-
cimento de Nosso Senhor Jhesu Christo de mil IIIIc  quareenta anos sete dias do 
mes de Junho no mosteiro d’Achellas termo da cidade de Lixboa estando hy de 
presente Ines Gonçalvez freira do dicto mosteiro filha que foy de Gonçallo Ste-
vez Damãao e logo per ella foy dicto que ella arendava como logo arendou por 
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nove anos que se ham-de começar per dia de Sam Joham Baatista da Era deste 
stormento em guisa que sejom nove novidades a Foçem Allexune mouro forro 
morador no Aravalde dos Mouros da dicta cidade huum lagar d’azeite com todas 
suas casas e com quatro courellas de ollivaaes que ella ha em o termo da dicta 
cidade honde chamom a Panasqueira sob tal condiçom que o dicto mouro ponha 
em o dicto lagar hua moo de galga nova boa e recebonda segundo a tal lagar 
perteencer e outra de cama e dous fusos recebondos e que correga as sartaães e 
que a dicta Ines Gonçalvez lhe adube as casas do dicto lagar de todo o que lhe 
comprir em os dictos nove anos e que o dicto mouro adube os dictos olhivaaes 
de lavrar e poer stacas e esmoutar e amotar em tal guisa que sejam melhorados 
e nom pejorados e que de e pague aa dicta Ines Gonçalvez de renda e penssom 
de todo o que dicto he de dous em dous anos quinze quantaros d’azeite boo de 
comer bello e recebondo de mercador a mercador posto e carretado aa custa do 
dicto mouro no dicto mosteiro e a dicta Ines Gonçalvez obrigou todos seus bees 
avidos e por aver a lhe manter este stormento e lhe livrar e deffender todo o que 
lhe assy arendou em os dytos nove anos de quem quer que lhe em ello alguum 
enbargo poser sob pena de custas perdas e danos que por a dicta rezom forem 
fectas e com viinte reais brancos em cada huum dia de pena e o dicto mouro a 
esto presente tomou em sy de renda o dicto lagar e ollivaaes por os dictos nove 
anos com todallas condições susodytas as quaes se obrigou de conprir e manteer 
e fazer os dictos adubos e pagar aa dicta Ines Gonçalvez de dous em dous anos os 
dictos quinze quantaros d’ azeite pagados cada hua paga per primeiro <dia> do 
mes d’ Abril e começar de fazer a primeira paga per primeiro dia do mes d’Abril 
que sera no ano de mil IIIIc e quareenta e dous anos e conprir todo per a guisa que 
dicto he per todos seus bees movis e raiz avidos e por aver que pera ello obrigou 
sob a dicta pena e assy outorgarom e pydiram senhos stormentos. Testemunhas: 
Staço Lourenço morador nos Ollivaaes e Gomez Lourenço açucareiro morador 
na dicta cidade e Dinis Eanes filho do chantre da alcaçova de Santarem e eu 
Gonçall’Eanes tabeliam pubrico per autoridade d’el rey meu senhor na dicta 
cidade e em seus termos que a esto com as dictas partes e testemunhas presente 
fui e este stormento per outorgamento das dictas partes escprivi pera a dicta dona 
e aqui meu sinal fiz que tal he (sinal). XX reais.

3

1488 ABRIL, 14, mosteiro de Chelas – O mosteiro de Chelas empraza a João 
Alvares dos Olivais, por três vidas, um lagar de azeite no lugar da Panasqueira, 
termo da cidade de Lisboa.
 
A) T. T. - Santa Maria de Chelas, nº 1283.
Ref.: Maria Filomena Andrade, O mosteiro de Chelas, Cascais, 1996, p. 63.
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Em nome de Deus amen. Saibam os que este estormento d’enprazamento 
virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Christo de mill e IIIIc e 
oytenta e oyto anos quatorze dias do mes d’Abrill no moesteiro d’Achelas termo 
da cidade de Lixboa estando hy presentes as muito honrradas religiosas donas 
do dito moesteiro scilicet a senhora dona Biiatriz de Castell Branco prioresa e 
Aldonça Rodriguiz e Crara Mena e Ines Gonçallvez de Castell Branco e Catarina 
Afonso e Tareja Fernandez e Violante Abull e Aldonça Diz e Biiatriz Vaaz e outras 
donas do convento do dito moesteiro todas chamadas a cabido e cabido fazendo 
per som de campaa tangida segundo seu bom custume e logo pella dita senhora 
prioresa donas e convento foy dito que vendo ellas e consirando ser serviço de 
Deus e proveito do dito seu moesteiro enprazavam como logo de feito enprazarom 
em vidas de tres pesoas a Joham Alvarez dos Olivaees morador na dicta cidade 
aa Porta da Cruz que presente estava hum lagar d’azeite com seu asentamento 
de cassas que o dicto moesteiro ha na Panasqueira freguisia de Santa Maria dos 
Olivaees assy como parte com chãao do dito moesteiro em que este lagar e seu 
assentamento estaa asentado e doutra parte com courella de hun mouro que 
chamam Yça e com Pacheco outrosy mouro e doutra parte com caminho publico 
que vay pera a Fonte da Pipi e doutra parte entesta em olivall da Madanella e 
com outras confrontaçõees com que de direito deve de partir e com todas suas 
entradas saydas direitos pertenças e logradoiros asy e pella guissa que pertence 
ao dicto seu moesteiro resalvando certas uliveiras que hy estam d’arredor porque 
soomente lhe enprazom ho asentamento do lagar e cassas e pertenças delle sci-
licet ao dicto Joham Alvarez e Maria Fernandez sua molher anbos em primeira 
e segunda pesoa e o que derradeiro delles vivo ficar podera nomear a terceira 
ante de sua morte em tall guysa que sejam tres pesoas e mais nom com tall con-
diçom que o dicto Joham Alvarez e sua molher e pesoa terceira sejam tehudos 
e obraigados de fazer hua casa junto do campo do dito lagar pera o bagaço que 
seja de duas braças em largo e duas e mea em logo de pedra e barro acafelada 
de dentro e de fora com call e de boa madeira grosa delgada pregadura e telha 
fechada nova e bem feita e acabada de todo atee Natall de IIIIc LRI anos e mais 
que carregam e segurem a parede do alcadam e ponham hua virgem nova e eso 
atee o dito Natall de noventa e hum anos e nom fazendo elles asy as ditas bemfei-
turas atee o dito tempo que paguem logo ao dito moesteiro dez mill reais brancos 
de pena e interesse e de mais percam logo ho prazo pera o dicto moesteiro sem 
se poderem chamar forçados nem esbulhados do dicto prazo e que sejam ysso 
mesmo obrigados de reparar e adubar o dicto lagar e seu asentamento de cassas 
de todollos corregimentos que mester ouverem asy de paredes como de telhados 
e de madeira e pregadura e vergas galga moynho e fussos e alguergues e talhas e 
de todallas outras coussas que mester fezer o qual lagar o dito Joham Alvarez ora 
recebe goarnicido de novo com duas vergas novas e hua boa galga e seu moynho 
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todo novo e quatro talhas de teer azeite grandes e outras cinquo meãas e fussos e 
conchas e seiras e alguergues e suas talhas e madeira deso as vergas e neste modo 
e maneira leixarom este prazo de lagar com todas as ditas tres vidas ao dito mo-
esteiro e posto que este prazo ou parte delle pereça per alguum casso furtuito ou 
nom furtuito que lhe aviir posa que todavia as ditas pesoas tornem todo a refazer 
de novo em maneira que nas ditas tres vidas ande o dito lagar com todas suas 
pertenças bem corregido e aproveitado melhorado e nom pejorado e que dem e 
paguem de foro e pensom do dito lagar de dous em dous anos dezaseis cantaros 
d’azeite bom e recebondo pago e entregue dentro no dito moesteiro em salvo de 
carreto e de todallas outras cousas pera o dito moesteiro começando de fazer a 
primeira paga per Natall primeiro que vem em que se começara ho ano de IIIIc 
LXXXIX anos e asy di a dous anos outro tanto e pello dito modo pagarom atee 
fim das ditas tres vidas de dous em dous anos dezaseis cantaros de bom azeite e 
que as ditas pesoas nom posam dar doar trocar escanbar nem per outro alguum 
modo enalhear nem espediçar este prazo a nenhua pesoa e quando a vender 
quiserem que primeiro ho façom saber ao dicto convento se o quer tanto por 
tanto que o aja e nom ho querendo que emtom ho posam as ditas pesoas vender 
com seu encarrego a tall pesoa que nom seja das que o direito defende mas seja 
tall que cumpra e goarde todas estas condiçõees e lhe paguem dello a quarentena 
segundo ho direito quer obrigando a dita senhora e donas todollos bees do dicto 
seu moesteiro a manterem este enprazamento aas ditas pesoas nas ditas tres vidas 
e lho livrarem enpararem e defenderem de quallquer pesoa ou pesoas que lhe 
em ellas enbargo alguum poser sob pena de lhe pagarem todas custas despesas 
perdas e dapnos que as ditas pesoas por ello fezerem e receberem e com L.ta reais 
brancos de pena e interesse em cada hum dia e o dicto Joham Alvarez em seu 
nome e da dita Maria Fernandez sua molher e terceira pesoa tomou e recebeo 
em sy o dito lagar e suas pertenças d’enprazamento nas ditas tres vidas com todas 
as condições sobreditas as quaees se obrigou de conprir manter e pagar os ditos 
XbI cantaros d’azeite no dito moesteiro de dous em dous segundo em cima vay 
decrarado sob a dicta pena e custas despesas perdas e dapnos que as ditas donas 
per ello fezerem e receberem per todos seus bees e das ditas pesoas que pera ello 
obrigou e em testemunho de verdade asy ho outorgarom e mandarom fazer senhos 
estormentos. Testemunhas: Diogo Alvarez, procurador do dito moesteiro e Afonso 
Martinz morador na granja d’Alperyate e Diogo do Rego filho do dito Joham 
Alvarez e eu Fernam Vaaz tabeliam d’el rey nosso senhor em a dita cidade e seu 
termo que este estormento sprivi e em meu publico sinall fiz que tall he (sinal). 
Pagou por este LXX reais.



Fig. 1 - Lagar de Azeite

Fig. 2



Fig. 3 - Copista trabalha com a luz de uma lâmpada de azeite
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Misericórdia de Amarante: contribuição 
para o seu estudo

Resumo
O significado da palavra Misericórdia como doutrina cristã e em sentido bíblico. O 
aparecimento, desde a Idade Média, das primeiras confrarias como práticas sociais de 
solidariedade humana. A fundação da Misericórdia de Lisboa. 
As instituições de caridade cristã em Amarante a partir do século XVI: A apresentação 
documental da Misericórdia de Amarante em 1529.
Análise do funcionamento, composição de irmãos e o património da Santa Casa da 
Misericórdia de Amarante.

Abstract
The meaning of the term Charity as a Christian doctrine and in the biblical sense. The 
emergence of the first fraternities as social practices of human solidarity from the Middle 
Ages onward. The foundation of the Misericórdia de Lisboa (Holy Congregation of Lis-
bon).
Christian charitable institutions in Amarante as from the 16th century: documents on 
the Misericórdia de Amarante (Holy Congregation of Amarante), dating from 1529.
Analysis of the conduct, characterization and number of constituent members and heri-
tage of the Santa Casa da Misericórdia de Amarante.

Introdução
O presente trabalho sobre a Misericórdia de Amarante é um resumo do 

seminário “Presença e Acção das Ordens Religiosas”, integrado no Mestrado em 
Historia Moderna. Surge na sequência do interesse suscitado pela organização do 
arquivo daquela Instituição, realizado no âmbito do curso de Ciências Documen-
tais. Trata-se de um acervo pouco divulgado e estudado. O fundo documental do 
arquivo histórico da Santa Casa da Misericórdia de Amarante apresenta hiatos 
consideráveis nalgumas séries, verificando-se a inexistência de outras que seriam 
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importantes para o conhecimento da vida desta Instituição. Para além deste fun-
do documental foram, também, consultadas as Chancelarias Régias do Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo. A importância da informação ali recolhida para 
este trabalho foi considerável, já que permitiu situar a Misericórdia de Amarante 
no momento do aparecimento das primeiras confrarias desta natureza no país. 
Pretendeu-se apresentar através da informação que foi possível extrair dos docu-
mentos, uma notícia histórica da Misericórdia de Amarante. 

Se os documentos consultados no ANTT nos permitem localizar nos finais 
da segunda década do século XVI a Irmandade da Misericórdia de Amarante, 
as faltas de determinados livros no Arquivo da Santa Casa, impedem-nos de fazer 
uma abordagem aos primórdios desta Instituição e apresentar as diferentes facetas 
da sua evolução. Por estas razões, o âmbito cronológico deste trabalho não foi 
rigorosamente definido. 

A Misericórdia de Amarante não tinha sido objecto de estudo até à realização 
do presente trabalho. Esperamos que este traga um contributo para o conhecimen-
to de um vector da história local de Amarante, até aqui desconhecido, e suscite a 
outros estudiosos novas abordagens.

1. As Misericórdias e a Mentalidade Cristã
O sentido de misericórdia e compaixão, a prática da assistência, acompanha 

o homem na diacronia da história em todos os tempos e lugares, sempre ligada 
às suas religiões1.

Seria na Idade Média cristã, porém, que estas manifestações de assistência 
se traduziram em práticas sociais de solidariedade humana profundamente re-
ligiosa. 

As confrarias medievais reuniam elementos que não estavam sujeitos à au-
toridade da Igreja. Tinham um cariz religioso pela fidelidade e compaixão que 
os seus membros partilhavam entre si. Tiveram um papel muito importante na 
organização social das comunidades. Os seus membros praticavam as obras de 
misericórdia, quer espirituais quer corporais. “Essas confrarias cuidavam de dar 
esmolas alimentares e de vestuário; visitavam os pobres em suas casas para averi-
guarem as necessidades; criavam hospitais para recolherem os doentes, albergues 
para os viandantes, asilos para os velhos e incuráveis, cuidavam dos enterros deles, 
libertavam cativos davam dotes a raparigas pobres, etc.”2.

1 SILVA, Fernando Correia da – Origens e Formação das Misericórdias Portuguesas. Lisboa: Livros 
Horizonte, 1999, p. 22.

2 IDEM – Ibidem. p. 187.
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Com a crise económica e demográfica do século XIV e XV, a mendicidade, 
a pobreza e o aparecimento de grupos sociais carenciados vão concorrer para que 
as práticas de caridade cristã reúnam esforços no socorro a estes necessitados.

Os testamentos, os legados pios, que foram feitos ao longo de toda a Idade 
Média em Portugal, permitiram que fosse efectuada uma rede de instituições as-
sistenciais, desde albergarias e hospitais a gafarias. Estas fundações, mantidas com 
os legados dos seus instituidores, foram por vezes motivos de abuso na sua gestão. 
A maioria era administrada pelas câmaras. Contudo, as práticas de assistência, 
que prestavam a pobres, mendigos, peregrinos, órfãos, viúvas, presos, cativos e 
enjeitados, deram a estes grupos o manto protector da Virgem Maria.

A crise económica e demográfica do século XIV e XV permite, todavia, aos 
monarcas mostrar, a nível oficial, os primeiros sinais de sensibilidade e consciên-
cia perante a assistência dos pobres e necessitados. É neste contexto de alguma 
preocupação pela assistência que D. João II vai agrupar os vários hospitais de 
Lisboa num único, com o nome de Hospital Real de Todos os Santos. É desta 
época, também, a criação do Hospital das Caldas pela rainha D. Leonor, que 
abriu em 1488.

No ano de 1498, ano da chegada de Vasco da Gama à Índia, foi também 
fundada a confraria da Misericórdia de Lisboa, mais precisamente no dia dois 
de Agosto.

Embora o papel da rainha fosse determinante na fundação da Misericórdia 
de Lisboa, não podemos ignorar as redes de assistência associadas a práticas cristãs 
que operavam no nosso país em mercearias, albergarias, hospitais e gafarias.

As misericórdias, nascidas com a rainha D. Leonor, aperfeiçoaram essas 
redes de solidariedade, desenvolvendo-as a partir do início do século XVI, não só 
por todo o país, mas também ultrapassando as fronteiras, pelos então territórios 
ultramarinos (Goa, Macau, S. Salvador da Baia). 

As misericórdias portuguesas tiveram uma missão social, religiosa e espiritual. 
Verifica - se, assim nos seus compromissos, texto regulador do funcionamento 
destas instituições, a enumeração das sete obras de misericórdia corporal e das 
sete obras de misericórdia espiritual. Vão amparar pobres, mendigos, doentes, 
viúvas, raparigas órfãs, pobres envergonhados, enterrar os mortos, ajudar os presos 
e encarcerados num acto de amor ao próximo.

Da Misericórdia de Deus à Misericórdia dos Homens
A prática das misericórdias tinha um sentido cristão e bíblico.
A misericórdia humana é compaixão pela vida alheia, pelo próximo e, desta 

forma, é um dos elementos de aperfeiçoamento do ser humano. É virtude social, 
onde radica a essência da beneficência, tendo esta por missão evitar o mal na 
sociedade.
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Na doutrina cristã, a prática das obras de misericórdia é quase uma exigên-
cia e obrigação essencial. No âmago da religião cristã encontra-se as obras de 
misericórdia, sendo a virtude máxima do cristianismo a caridade, através da qual 
nos unimos a Deus.

Deus é generoso, fiel e misericordioso e de um amor eterno: “A Misericórdia 
faz parte da própria essência de Deus e reconhece-se no contexto de fidelidade de 
Deus à Aliança”3. A misericórdia de Deus é infinita para com os pobres e pecadores 
e também com o povo de Israel, quando lhe é perdoada a não correspondência 
ao amor de Deus e à Aliança.

O Deus da Bíblia é um Deus Misericordioso, sendo vários os textos do Antigo 
Testamento a testemunha-lo: a Misericórdia é entendida como forma de Deus 
perdoar, amar e ser fiel ao seu povo.

No Antigo Testamento, a ideia de Misericórdia está ligada à identidade do 
próprio Deus, a estar com Deus. No Novo Testamento, por outro lado, a vida de 
Jesus, ao identificar-se com os famintos, os doentes, os presos e todos os necessi-
tados (Mt 25, 34 -45) é a manifestação da sua Misericórdia.

No Evangelho de São Mateus (Mt. 25, 34-40) identificamos o que podemos 
apelidar de texto programático das obras de misericórdia, tanto para a prática 
dos cristãos como das obras dos artistas. O Rei dizia, então, aos da sua direita: 
“Vinde benditos de Meu Pai, recebei em herança o Reino que vos está preparado 
desde a criação do Mundo. Porque tive fome e deste-Me de comer; era peregrino 
e recolheste-Me; estava nu e deste-Me de vestir; adoeci e visitaste-Me; estive na 
prisão e foste ter Comigo”.

Então, os justos responder-lhe-ão: “Senhor, quando foi que Te vimos com 
fome e Te demos de comer ou com sede e Te demos de beber? Quando Te vimos 
peregrino e Te recolhemos, ou nu e Te vestimos? E quando Te vimos doente ou 
na prisão e fomos visitar-Te? E o Rei dir-lhes-à em resposta: “Em verdade vos 
digo: Sempre que fizeste isto a um destes Meus irmãos mais pequeninos, a Mim 
mesmo o fizeste”.

Jesus transmite-nos o amor misericordioso através da sua Misericórdia pelos 
pobres, infelizes e na sua entrega até à morte. No Evangelho de São Mateus, estão 
enunciadas as obras de misericórdia: dar de comer ao faminto, dar de beber ao 
sedento, receber o peregrino, vestir o nu, cuidar dos enfermos, redimir o cativo 
e o escravo. A estas se juntam enterrar os mortos. As irmandades foram criadas 
para sepultar religiosamente e recolher os cadáveres que se encontravam na via 
pública. Estas obras correspondem às necessidades corporais próprias do mundo 
do Evangelho. 

3 PALOS, José António Morais – “A Expressão Bíblica da Misericórdia”. Eborencia, Revista do 
Instituto Superior de Évora. Évora, 1999, Ano XII, n.os 23 e 24, p. 23. 
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No catecismo da Igreja Católica apontam-se 14 obras de misericórdia, 7 cor-
porais e 7 espirituais. A Igreja, quando pôde, ajudou os pobres e necessitados. Os 
pobres e enfermos estiveram a seu cargo durante séculos; foi ela, praticamente, a 
única formuladora das obras de assistência social. De facto, as obras de caridade 
privada, de amor ao próximo, correspondem aos ideais cristãos como dom pes-
soal. É a forma mais adequada para desfazer o ódio dos deserdados e de atender 
os “pobres envergonhados” que não se expunham publicamente. Reportando-
se estas situações para um número crescente, foi necessário organizar as obras 
de caridade. A assistência era dada em asilos organizados e assim nasceram os 
hospitais da Misericórdia, os albergues, os hospícios, os reformatórios, as ordens 
religiosas ao serviço da caridade cristã. 

Esta forma de caridade organizada em diversas formas teve a vantagem de não 
atender só a casos pontuais, mas a necessidades e perigos sociais permanentes4.

2. Condicionalismos locais do aparecimento da Misericórdia de Amarante 
e o seu contexto nacional

Devido à sua localização, Amarante teve, desde as suas origens, uma posição 
estratégica importante na passagem das populações para Trás-Os-Montes e Alto 
Douro. Aquela, não foi alheia a via romana que, vinda de Guimarães, a ligava 
à região transmontana. Num documento do século VI, sobre as delimitações da 
diocese de Braga, datado de 1 de Janeiro de 572, lê-se “per illa aqua de Estolla 
usque in Durio, usque in foze de Corrago et inde ad montem Maroni et inde ad 
Castro quod dicitur Villa Plana et inde ponte de Tamice et inde per illam aquam 
usque ad fluvie de Úteros”5. Como se pode depreender pelo documento citado, a 
existência de uma ponte medieval, senão mesmo romana, em Amarante, constituiu 
desde tempos remotos um meio de comunicação importante para as gentes desta 
região. Devido à importância desta localidade e do trânsito que nela se verificava, 
foi ainda construída, no concelho de Gouveia, que confinava com Amarante, a 
Albergaria do Covelo, do início da Idade Média, que dava pousada a peregrinos 
e passageiros, sem contudo existirem provas documentais sobre a sua fundação. 
Como lugar de passagem do interior duriense e transmontano para o Minho, 
Amarante iria ter um papel aglutinador, dando origem à cidade actual.

De facto, a actual composição territorial do concelho de Amarante resulta 
da integração de várias freguesias dos extintos concelhos de Santa Cruz de Riba 

4 SILVA, Manuel Maria Madureira da  – “Expressão Ética da Misericórdia”. Eborencia, Revista do 
Instituto Superior de Teologia de Évora. Évora, 1999, Ano XII, n.os 23-24, p. 70.

5 COSTA, Avelino Jesus da – Liber Fidei. Sanctae Bracarensis Ecclesiae. Braga: Junta Distrital, 
1965. Tomo I, p. 32-33.
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Tâmega, Gestaço, Gouveia, e do concelho de Basto. Até então, o espaço ocupado 
pela vila de outrora era diminuto e encravado entre concelhos com maior dimen-
são espacial e humana. A rua que atravessava a vila acabava e começava noutros 
concelhos. Vinda de São Veríssimo (freguesia de Santa Cruz De Riba Tâmega), 
passava ao longo da vila atravessando a ponte para ir continuar pelos concelhos 
de Gouveia e Gestaço. A antiga vila de Amarante confinava-se, administrativa-
mente, ao seu próprio território. A área rural em que se apoiava pertencia a outras 
entidades administrativas6.

Primeiras instituições de assistência em Amarante
Antes do aparecimento da Misericórdia de Amarante, existiam como institui-

ções de caridade cristã a Albergaria do Covelo, que pertencia ao antigo concelho 
de Gouveia, e a Gafaria de S. Lázaro, no limite da então vila de Amarante. Estas 
duas casas pias, cuja origem, em Amarante, remonta à Idade Média, são também 
percursoras da filosofia e da praxis das obras de Misericórdia.

Quer a Albergaria do Covelo, quer a Gafaria de S. Lázaro vão passar para 
a administração da Santa Casa da Misericórdia de Amarante.

O Convento das Freiras de Santa Clara é, também, desta época e aparece 
referenciado por disposições testamenteiras a partir da segunda metade do século 
XIII.

Para o presente estudo, consultamos os livros da Chancelaria Régias, pelo que 
a seguir se transcrevem dois documentos encontrados, emitidos pela Chancelaria 
de D. João III à Misericórdia de Amarante, em 27 de Agosto de 1529. São duas 
cartas de privilégios, uma de atribuição de duas arrobas de açúcar e outra para 
o seu mamposteiro pedir esmolas. 

A Miserycordia da Villa d’Amarante. Carta de duas arrobas d’açucar7

[Fl. 79] Dom Joham etc aquantos esta minha carta virem faço saber querendo eu fazer 
esmola a Miserycordia da Villa d’Amarante da comarqua d’Antre Doyro e Minho tenho por bem 
e me praz lhe porem mando ao recebedor que ora he e ao diante for do huum por cento que do 
dicto dia em diante dee fazer esmola em cada hum anno de Janeiro que vem de Vc e XXX em 
diante de duas arrobas d’açucar. E certo recado do provedor e oficiaes da dicta Miserycordia as 
dictas duas arrobas d’açucar cada anno e per o trelado desta que sera registada no lyvro de sua 
despeza e seu conto lhe seja em cada hum hum (sic) anno levados em conta. E esta se registara 

6 MARQUES, Bernardo da Serpa – “Amarante de uma vila sem termo a um concelho de quarenta 
– freguesias”. ACTAS DO CONGRESSO HISTÓRICO 98 IV, Amarante, 1988 – Poder Local,
Municípios, Autarquias e Instituições. Amarante: Câmara Municipal de Amarante, 2000, vol. IV, p. 49. 

7 ANTT – Chancelaria de D. João III. Livro 48, f l. 97 [1529 Ago. 27].
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no lyvro das esmolas dos açucares dos mosteyros e casas pyas. Antonio Paaeez a fez em Lisboa 
a XXVII dias d’Agosto de mill Vc XXIX. E eu Dimião Diaz o fez escrever.

Miserycordia da Villa d’Amarante. Carta para o seu memposteiro pedir 
esmola8

[Fl. 97] Dom Joham etc aquantos esta minha carta virem faço saber que querendo eu fazer 
esmola a Miserycordia da Villa d’Amarante da comarqua d’Antre Doyro e Minho pera que 
possam aver esmolas com que se a dicta Miserycordia possa aministrar e fazer as obras piedosas 
que se requer tenham por bem e me praz dar lugar e licença ao proveador (sic) e oficyaes da 
dicta miserycordia pera que eles possam mandar pedir por hua pessoa na dicta villa e lugares 
comarcaõs de redor della he em que nam ouver a dicta comfrarya esmolas pera ella que os 
fieis lhe quiserem dar sem lhe nisso ser duvida nem embarguo algum. E isto sem embarguo de 
minha ordenação que manda que nam aja hy os taes petytoiros e sem embarguo do regimento 
que tenho dado ao memposteyro mor dos catyvos em que mando que nenhum memposteyro 
nem pessoa nam peça em nenhuma emvocação sem prymeiro ir mostrar a provysão que de mim 
pera yso leva ao memposteyro do bispado em que for pedir sob as penas no dicto regimento 
contheudas. Porem o notefico asy a todollos meus corregedores, juizes e justiças, memposteyros, 
oficyaes e pessoas a que esta minha carta for mostrada e o conhecimento della pertencer e lhe 
mando que a pessoa que o dicto provedor e oficyaes da dicta miserycordia puserem pera pedir 
as dictas esmolas lhas deixem pedir na dicta villa e lugares comarcãos de redor della sem duvida 
nem embarguo algum que lhe a elo seya posto por que asy he minha merce e lhe dou pera yso 
licença. Amtonio Paaeez o fez em Lisboa a XXVII dias d’Agosto de mill Vc XXIX. E diz na 
antrelynha moor. E poderam pedir asy nos lugares comarcãos como e concelhos comarcãos.

Podemos, com convicção, afirmar que a Misericórdia de Amarante funciona-
va nos finais da terceira década do século XVI, desde 1529. A comprová-lo, estão 
os documentos atrás referidos e apresentados. Esta instituição teria aparecido em 
Amarante nos inícios da expansão das Misericórdias no país, que se verificou até 
meados do século XVI (ver mapa na página seguinte).

A este propósito, refira-se o funcionamento de um hospital administrado pela 
Misericórdia de Amarante no século XVI e também a anexação da gafaria em 
1565, evidenciam que a Misericórdia era uma realidade no terreno, com uma 
estrutura orgânica que lhe permitia esta abrangência. 

3. Funcionamento e privilégios da Misericórdia de Amarante
Cada Misericórdia tinha o seu compromisso que representava o instrumento 

regulador do funcionamento e administração da instituição. Joaquim Veríssimo 

8ANTT – Chancelaria de D. João III. Livro 17, fl. 97 [1529 Ago. 27].
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Serrão define-o “como a constituição das Misericórdias, a magna charta da sua 
vida institucional”9.

Em 1607 foi atribuído à Misericórdia de Amarante, o alvará de confirmação 
do seu compromisso, documento através do qual gozava dos mesmos privilégios 
que tinham sido atribuídos à Misericórdia de Lisboa10.

Outros diplomas de benefícios à Misericórdia de Amarante lhe foram conce-
didos para facilitar a sua administração: a atribuição do “numerus clausus” para 
a admissão de irmãos, em 162311; o facto de outras justiças não poderem interferir 

9 SERRÃO, Joaquim Veríssimo – “Nos 5 séculos da Misericórdia de Lisboa: um percurso na 
história”. Oceanos, n.º 35 – Jul./Set. 98, p. 10.

10 ANTT – Livro da Chancelaria de Filipe II - Privilégio - Livro 1, fl. 103 [1607.04.28].
Alvará de confirmação de compromisso.
 [Fl. 103] “Eu El Rey faço saber aos que este alvara virem que avendo respeito o que na petição atraz 

escrita dizem o provedor e irmãos da Casa da Misericordia da villa de Amarante hey por bem e me praz 
que elles possão usar do compromisso privillégios e liberdades que por mim e pellos reis meus predecussores 
são concedidos a casa da misericordia desta cidade de Lisboa e isto naquellas cousas em que se puderem 
aplicar à dita casa da misericordia da villa de Amarante e mando as justicas a que o conhecimento disto 
pertencer que cumprão este alvara como se nelle contem e esta me praz que valha. Eu Sebastião Pereira o 
fiz em Lisboa a XXVIII de Abril de mil seiscentos e sete. João da Costa o fez escrever”.

11 ANTT – Livro da Chancelaria de D. Filipe III. Livro 1 Privilégios, f l. 66.
[Fl. 66] “Eu El Rey faço saber aos que este alvara virem que abendo respeito ao que pella petição 

escrita na outra meia folha atraz me enviarão dizer o provedor e Irmãos da Misericordia da villa de 
Amarante e vistas as causas que alegão e a imfromação que mandei tomar pello provedor da Comarca da 
Villa de Gimaraens e seu parecer hei pro bem e me praz que na Irmandade da Misericordia da dita vila 
senão posão tomar daqui em diante mais irmãos que ate o numero de cento e somente se poderão tomar 
os que vagarem por morte ou empedimento de outros de maneira que nunqua posa pasar do dito numero 
de cem irmãos [Fl. 66 v.] E mando ao dito provedor da comarca e ao da misericordia da dita vila e irmãos 
da mesa della que o são e aos que ao diante sucederem que cumprão este alvará como se nelle contem o 
qual se registara nos libros da dita casa pera a todo o tempo se saber como asim ouve probem e me praz 
que valla tenha força e vigor como se fosse carta feita em meu nome e por mim asignada sem embargo da 
ordenação em contrario. Miguel de Azevedo o fez em Liboa a trinta de Junho de mil seiscentos e vinte e 
três. Gaspar da Costa o fez escrever.

CONSERTADO
LUÍS BATALHA”

Em 1717, foi de novo revista a questão, através de uma provisão de 10 de Novembro daquele ano, 
em que é estipulado que devem ser recrutados 40 irmãos nobres e 40 mecânicos dos quatro concelhos 
vizinhos (Gestaço, Gouveia, Santa Cruz de Riba Tâmega e Basto). Era imposto 500 reis de multa aos 
desobedientes pelas faltas que cometessem. É ainda dito nessa provisão que esta medida só podia ser 
aplicada pela Irmandade.

Sobre a composição dos irmãos, recorremos à análise do inquérito da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino de 7 de Julho de 1827, ao qual a Misericórdia de Amarante respondeu na alínea sobre 
o número de irmãos “A Irmandade desta Sancta Caza he composta de 100 pessoas, metade das mais 
principaes e qualificadas da Villa, e suas vizinhanças, por esta não ter Termo e a outra mettade d’Oficiaes, 
conforme o Compromisso, quanto a esta circunstancia; e conforme a Regia Provizão de 30 de Junho de 
1623, quanto ao numero dos Irmãos. Ella he admenistrada por hum Provedor, Escrivão e 11 Concelheiros 
com as partes, e qualidades da Lei do compromisso e este he o mesmo que regulla a Irmandade da Mize-
ricordia de Lisboa no que lhe foi compativel pelo Alvara de 1607 e de 1806.”
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em decisões da mesa, sentença de 161212; e a nomeação de um juiz privativo em 
162813.

As isenções fiscais eram das regalias mais solicitadas pela Misericórdias. Tal 
aconteceu, também, na confraria amarantina14.

O monopólio dos enterros era também um dos direitos e privilégios das mi-
sericórdias. Este direito inseria-se na última das obras de misericórdia: enterrar 
os mortos. Os pobres, os condenados pela justiça, defuntos dos hospitais e os que 
apareciam mortos pelas ruas eram enterrados pela Misericórdia. 

A tumba, que a Misericórdia alugava para fazer enterros em Amarante e 
concelhos vizinhos, constituiu ao longo dos tempos uma fonte importante de 
rendimentos15. O monopólio dos enterros pela Misericórdia de Amarante pro-
vocou uma questão com a Confraria de S. Pedro sobre a utilização do esquife. 
Os padres de S. Pedro como possuíam mobiliário fúnebre para enterrar os seus 
irmãos pretendiam reduzir as despesas não alugando o mobiliário da Misericórdia. 

Através desta citação, sabemos que na composição da Misericórdia de Amarante, tal como nas suas 
congéneres, estava estabelecido, além do “numerus clausus”, a admissão de irmãos de 1ª e 2ª condição. 
Estes parâmetros de organização funcional das misericórdias eram definidos pelos compromissos: os 
irmãos de 1ª condição eram pessoas de reconhecida importância local, nobres, gente ilustre; os irmãos de 
2ª condição eram recrutados em classes socialmente mais baixas (artesãos, mercadores). Gente socialmente 
menos influente, mas que tinha de saber ler e escrever e era possuidora de algum poder económico. 
O número de irmãos estabelecido pelo compromisso para formar esta confraria era de cem, dos quais 
eram eleitos treze (seis de 1ª condição, seis de 2ª condição e o provedor), que participavam na gestão da 
misericórdia, supervisionados pelo provedor.

12 ASCMA – Treslado de certas provisões de privilégios que os senhores reis passados deste reino 
concederam à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de que também goza a Misericórdia de Amarante. 
Livro 619, fls. 25-28 v. 

13 ANTT – Livro da Chancelaria de Filipe III. Livro 23, f l. 24.
[Fls. 24] “Eu El Rey faço saber aos que este alvara virem que avendo respeito ao que na petição 

atraz escrita dizem os irmãos da Santa Mysericordia da villa de Amarante e visto o que alegão hei por 
bem e me praz que o Doutor Nicolau Ribeyro Pinto do meu Desembargo e Desembargador dos Agravos 
da vossa Casa e Cabido do Porto se aja juiz da cauza de que os suplicantes fazem menção he este alvará se 
vem sirva em que estara ynteiramente como se com elle comthem que valera posto que o effeyto delle aja 
de durar mais de hum ano sem embargo da ordenação do libro 2 titulo 41 em contrario. Salvador Velho 
a fez em Lisboa ao primeiro dia de Setembro de mil seiscentos e vinte e oyto. Diego Sanches Farinha a 
fez escreber. (Assinado:)

  CONSERTADO                                   CONSERTADO

  LUÍS BATALHA                                 GODINHO MALDONADO”
14 ASCMA – Treslado de certas provisões de privilégios que os senhores reis passados deste reino 

concederam à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de que também goza a Misericórdia de Amarante. 
Livro 619, fls. 2 v. a 3¸23, 29, 30, 34 v. 39, 38 v., 57.

15 ASCMA – Inventário dos bens e objectos da Santa Casa da Misericórdia, 1680-1681. Livro 94, fls. 
77 v., 78, 79, 80, 82, 84, 85 87, 88 v.
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Esta não concordou e para chegarem a um acordo, efectuaram um contrato de 
transacção e amigável composição, em 20 de Novembro de 164416.

4. O Património da Santa Casa da Misericórdia e a assistência
A Gafaria e o Hospital da Albergaria eram instituições de natureza imóvel 

que a partir do século XVI foram administradas pela Misericórdia de Amarante. 
A gestão destas duas casas de assistência, de origem medieval, estava a cargo das 
autoridades municipais. Os oficiais do município estavam demasiado ocupados 
com os seus cargos, de modo que não podiam cumprir eficazmente com o governo 
daquelas instituições. 

Como refere Isabel dos Guimarães Sá “os princípios de exercício da caridade 
eram religiosos e o estatuto dos hospitais, albergarias e gafarias era por natureza 
canónico”17.

Esta vocação inseria-se na prática das obras de misericórdia corporais, sendo 
a segunda, curar os enfermos.

Anexação de imóveis
Por alvará régio de 6 de Setembro de 1565 foram anexadas à Santa Casa 

da Misericórdia de Amarante a Casa da Gafaria, a Capela de S. Lázaro e a de 
Santo Estêvão18.

Os bens e património, que passaram da Gafaria para propriedade da Miseri-
córdia, não eram de rejeitar, se atendermos a que os encargos não eram relevantes 
em virtude de, praticamente, não existirem doentes, já que a lepra começou a 
diminuir a partir do século XV19.

16 ASCMA – Livro do Tombo de todos os bens, foros, rendas e propriedades, pertencentes à Santa 
Casa da Misericórdia desta vila e Gafaria a ela anexa. Livro 89, f ls. 18-20.

17 SÁ, Isabel dos Guimarães – “As Misericórdias da fundação à união dinástica”. PORTUGALIAE 
MONUMENTA MISERICORDIARUM. Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2002, vol.I,     
p. 41.

18 ASCMA – Livro do Tombo de todos os bens, foros, rendas e propriedades, pertencentes à Santa 
Casa da Misericórdia desta vila e Gafaria a ela anexa. Livro 89, f ls. 18-20.

19 Os encargos eram os seguintes: rezar uma missa por semana e manter dois lázaros e fazer obras 
na capela de Santo Estevão, que se encontrava arruinada. 

Tinha como bens e propriedades o seguinte: rendas e três propriedades de prazos fatiosim que ren-
diam anualmente 8.800 reais. A compra destes rendimentos foi avaliada em 108.960 reais e as benfeitorias 
em 747.800 reais. Os peditórios e esmolas rendiam por ano, 2.000 reais. Em depósito de anos anteriores, 
existiam 49.000 reais. 

A Capela de S. Lázaro era, também, um dos bens que integrava este rol. Era aí que se dizia a missa 
semanal. Existia também a Ermida de Santo Estevão, que tinha sido anexada à Gafaria, e que na época 
em que esta transitou de administração, se encontrava “cahída e de todo deribada”.
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O alvará de anexação do Hospital da Albergaria à Misericórdia da vila de 
Amarante é de 12 de Janeiro de 161420.

Os Legados
Os legados e as heranças foram outros dos vectores que permitiram o fi-

nanciamento e aumento de capital e património das Misericórdias. As doações 
e esmolas que as Misericórdias receberam se, por um lado, lhes permitiu regular 
a sua actividade financeira, por outro lado, podia conduzir à perda de controlo 
da sua gestão.

Os instituidores de legados faziam-no como forma de salvação das suas almas. 
As doações foram práticas de dar e receber: os ricos davam para os pobres e, desta 
forma conseguiam a salvação da alma. As instituições que cuidavam dos pobres 
e necessitados eram contempladas com esmolas, transmitidas, nalguns casos, 
através de testamentos. As dádivas recebidas impunham obrigações. Regra geral, 
essas obrigações consistiam em rezar determinado número de missas pela alma 
do instituidor, na maioria dos casos com carácter “in perpetum” ou enquanto o 
mundo durar. Os pobres da instituição beneficiada pelo legado eram chamados 
a assistirem aos cultos pedidos pelos benfeitores. Cumpria-se uma das obras espi-
rituais de misericórdia, a sétima: Rogar a Deus pelos vivos e mortos.

As obras de caridade mais escolhidas pelos autores dos legados estavam 
direccionadas para a manutenção de hospitais, doação de vestuário a pobres e 
roupas de cama para casas pias. E cumpriam-se mais duas obras de misericórdia 
corporal: Curar os Enfermos, e Cobrir os Nus. 

Da interligação de quem dava, e era detentor de riqueza, e os que rece-
biam, com obrigações de agradecerem enquanto fossem vivos a esses doadores, 
instituíram-se legados pios que perduraram no tempo. Estes legados permitem 
conhecer as estruturas sociais e económicas da sociedade amarantina, entre os 
séculos XVI e XIX. As personagens principais destes actos, os doadores, foram 
nalguns casos, pessoas de outro âmbito geográfico mas que doaram bens a esta 
Misericórdia ou a instituições que estavam na sua dependência. Havia, também, 
os casos daqueles que de Amarante partiram, mas não esqueceram as instituições 
de caridade da sua terra natal; ou aqueles que foram adquirindo bens, alguns dos 
quais localizados no núcleo urbano da actual cidade de Amarante, e que também 
foram objecto de doação como forma de salvação das suas almas. Os irmãos que 
serviram a instituição, e que, no fim das suas vidas, também não a esqueceram e, 

20 ASCMA – Livro do Tombo que se faz de todos os bens, foros, rendas, propriedades, pertencentes 
à Casa do Hospital da Albergaria do Concelho de Gouveia anexo à Santa Casa da Misericórdia. Livro 
88, fls. 6-8.



171

MISERICÓRDIA DE AMARANTE: CONTRIBUIÇÃO PARA O SEU ESTUDO

ainda, as manifestações de religiosidade e mentalidade cristã, contribuíram para 
o enriquecimento desta Casa.

Legados ao Hospital da Vila de Amarante
Um dos primeiros legados instituído à Misericórdia de Amarante, de que há 

registo, foi um padrão de 30 reais de juro21.
O testamento que atribuiu a tença de 30.000 reais de juros ao hospital da 

Vila de Amarante é importante não só pelo benefício atribuído mas também 
porque foi o primeiro registo que nos situa e indica a existência do hospital como 
propriedade da Misericórdia nesta época.

Como já anteriormente referimos, em 1614 ocorreu a anexação do hospital 
da albergaria à Misericórdia de Amarante, e uma das razões apontadas para esta 
transferência de administração, foi o facto de o hospital da Santa Casa ser pequeno 
para socorrer todos os pobres que a ele recorriam.

Em 1621, temos notícia de serem notificados, pela Misericórdia, vários oficiais 
e irmãos da Confraria do Santíssima Virgem Nossa Senhora do Rosário, sita na 
Igreja de S. Gonçalo, a propósito das insígnias que eram usadas, nos acompanha-
mentos fúnebres, por aqueles confrades. Entre os vários identificados são citados 
Gonçalo Pinto, filho da hospitaleira do Covelo e Manuel Gonçalves, filho da 
hospitaleira da Ordem22.

Não restam dúvidas que existiram dois hospitais, que funcionavam distinta-
mente, em locais diferentes, na mesma época. Na sua origem, cada um teria tido 
a sua administração própria. Para o hospital, que funcionou na Rua da Ordem, 
(actual Rua Carlos Amarante) até ao século XIX, não foram conseguidos elemen-
tos que nos permitissem fazer a sua ligação com o aparecimento da Misericórdia 
em Amarante. Todavia, não deixa de ser significativo, e devemos acentuar, mais 
uma vez, que os primeiros documentos que situam a nossa confraria no tempo 
reportam-se ao ano de 1529. O testamento do Dr. Baltasar Vieira23 ao hospital 

21 ANTT – Chancelaria de D. João III. Livro 57, fls. 193-197 [1555, Março].
22 ASCMA – Treslado de certas provisões de privilégios que os senhores reis passados deste reino 

concederam à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de que também goza a Misericórdia de Amarante. 
Livro 619, fls. 47-49.

23 MINISTÉRIO DA CULTURA. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS – Colecção de 
Pintura do Museu de Alberto Sampaio, Século XVI-XVIII. Lisboa: Instituto Português dos Museus, 1996, 
p. 80-95.

Baltasar Vieira de Carvalho, natural de S. Salvador de Tagilde, em Guimarães, era filho de João 
Vieira e de D. Maria Nunes de Carvalho. Tinha duas irmãs, Camila Vieira e Brites Lopes de Carvalho. 
Baltasar Vieira de Carvalho foi corregedor do crime na corte de D. João III e instituidor do morgado dos 
Vieiras na sua Quinta da Torre, em S. Salvador de Tagilde, Guimarães. Faleceu nesta sua casa da Torre 
e foi sepultado na colegiada de Guimarães, à entrada da capela-mor. O seu testamento, datado de 30 de 
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da Misericórdia de Amarante é do ano de 1578, e pelo seu teor apercebemo-nos 
de que o hospital já existia.

No século XVI a Misericórdia e o seu hospital da Rua da Ordem eram 
instituições de caridade social no concelho de Amarante e concelhos vizinhos. 
Cumpriam, tal como as suas congéneres espalhadas pelo país, os ideais preconi-
zados pelo movimento assistencial que lhes estava associado.

No testamento do Dr. Baltasar Vieira foram destinados, para agasalho e 
recolhimento dos pobres do hospital da Misericórdia de Amarante, os 30.000 
reais de tença de juro.

Outros legados vão ser instituídos a favor do hospital da Rua da Ordem.
No século XIX Manuel José do Covelo, comerciante da praça do Porto e 

aí residente, natural da vila de Amarante, fez uma escritura de doação de vinte 
contos de reis, ao hospital da Misericórdia24.

Em 13 de Abril de 1839 Manuel José do Covelo, vai doar a sua botica sita 
na Rua da Ordem, mesmo ao lado do hospital da Santa Casa25.

Outros beneméritos do hospital e que foram irmãos da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Amarante não esqueceram nos seus testamentos aquela casa de abrigo 
para enfermos e necessitados26.

Será oportuno referir que este hospital que se situava na Rua da Ordem aí 
aparece mencionado nas Memórias Paroquiais e em Actas da Câmara, nos meados 
do século XIX. Esta antiga unidade de saúde localizava-se no início da actual Rua 
Carlos Amarante, do lado esquerdo, a partir do Largo de Santa Luzia27.

A casa do hospital teria uma área de 157m2. Nesta casa existia um altar onde 
eram celebradas missas28. Como se disse anteriormente, foram aí rezadas missas 

Janeiro de 1578, além de ter contemplado os pobres da Misericórdia de Amarante, vinculou a sua Quinta 
da Torre, instituindo-a cabeça do Morgadio do Espírito Santo.

24 ASCMA – Livro para juntar o casco do legado do hospital instituído por Manuel José do Covelo. 
Livro 64, fls. 2-4 v. 

25 ASCMA – Escritura de venda que fez Manuel José do Covelo da sua botica na Rua da Ordem ao 
hospital da Misericórdia. Caixa 620, f l. 1-2.

No ano económico de 1771-1772 a Misericórdia de Amarante paga 9.000 reis com despesas 
efectuadas na botica de Manuel Reis da Rua da Ordem. A existência deste equipamento nesta rua já 
teria alguns anos e estaria provavelmente ligada à localização do hospital da Misericórdia também nesta 
artéria. (ASCMA – Livro de receita e despesa. Livro 302).

26 ASCMA – Livro de Termos da Santa Casa, 1803-1859. Livro 4, f ls.78 e 92. 
Os irmãos Domingos Cerqueira Moniz e Cristóvão d’Almeida Soares (Casa de Alentém) que 

ocuparam, em diferentes anos económicos, os lugares de Provedor e Escrivão, na Santa Casa da 
Misericórdia de Amarante, vão efectuar importantes doacções, a esta casa, que serviram.

27 ACMA – Livro de Actas da Câmara, 1856-1861. Livro 323, f l. 14 v.
28 ASCMA – Livro do Tombo de todos os bens, foros, rendas e propriedades, pertencentes à Santa 

Casa da Misericórdia desta vila e Gafaria a ela anexa. Livro 89, f l. 25.
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por intenção de benfeitores. Neste altar existiam duas imagens pintadas, a de S. 
Cosme e S. Damião29.

Craesbeeck descreve este hospital apresentando um escudo de armas muito 
bem acabado, e que se encontrava entre duas portas e por baixo de duas janelas 
rasgadas com grades. Este escudo era bem esquartelado com as armas dos Vieiras, 
Pereiras, Carvalhos e Maias. Segundo este autor, as armas mencionadas teriam 
sido atribuídas a Baltasar Vieira30.

Esta casa de assistência, objecto da atenção de alguns doadores, que com as 
suas dádivas lhe permitiram dar apoio aos pobres e desamparados, manteve-se 
em funcionamento na Rua da Ordem, até meados do século XIX. Nos dias 27 de 
Outubro, 3 e 10 de Novembro de 1850, foram efectuados pregões no terreiro da 
Misericórdia, para serem vendidas as casas do hospital da Rua da Ordem31.

Era assim desactivado este velho hospital, que durante três séculos esteve 
localizado numa das principais artérias, passagem obrigatória para quem se 
dirigisse ao Porto ou Guimarães.

O hospital passou a funcionar nas instalações do actual Lar Conselheiro 
António Cândido.

Legados de emigrantes
De outros legados usufruiu a Santa Casa da Misericórdia de Amarante: a 

Misericórdia de Chaúl na Índia enviou à nossa confraria o testamento de um 
Pêro Cerqueira, que natural de Amarante, antes da sua morte em 29 de Junho 
de 1614, não esqueceu a Misericórdia da sua terra, legando-lhe 2000 pardos, para 
que comprasse bens de raiz32.

Registaram-se também várias doações, oriundas de emigrantes em terras 
do Brasil, e que ao longo dos séculos XVII e XVIII contemplaram esta Miseri-
córdia.

29 ROSÁRIO, Diogo – Flos Sanctorum ou História das Vidas de Christo e Sua Santíssima Mãe e 
dos Santos e Suas Festas. Lisboa: Typographia Universal, 1870. Vol. IX p. 261-265.

S. Cosme e S. Damião eram irmãos e naturais da cidade de Egeas. A mãe era cristã e chamava-
se Teodora. Aprenderam a arte da medicina, e tanta graça receberam do Espírito Santo, que não só 
curavam as doenças dos homens como também dos animais. Não queriam ser pagos pelo bem que faziam 
ao próximo. Fizeram várias curas.

30 CRAESBEECK, Francisco Xavier de Serra – Memórias Ressucitadas da Província de Entre 
Douro e Minho, no ano de 1726. Ponte de Lima: Edições Carvalho de Basto, 1992. Tomo I, p. 292.

31 ASCMA – Livro de Termos da Santa Casa, 1803-1859. Livro 4, f ls. 232-233.
32 ASCMA – Livro do Legado de Pêro Cerqueira, 1614-1660. Livro 56, f ls. 2-3.
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Outros legados 
Ainda no século XVII e XVIII ocorreram legados para vestir pobres e ampa-

rar donzelas. Estes donativos eram instituídos sobretudo por padres e religiosos. 
Os legados de irmãos da Santa Casa: Manuel Cerqueira, Domingos Cerquei-

ra Moniz, Joaquim da Costa Teixeira da Fonseca e Cristóvão d’Almeida Soares 
foram provedores e escrivães na Misericórdia de Amarante.

Com carácter sistemático registaram-se legados de bens imóveis assim como 
os foros, com a condição, de serem colocados a juros e os consequentes pedidos 
de rezar missas. Doações, em favor da Santa Casa, em que esta funcionava como 
gestora dos bens legados aos descendentes dos doadores, enquanto fossem vivos, 
revertendo, depois, o usufruto para a Misericórdia: Legado de Ana Barbosa e de 
Manuel de Sousa Barbosa.(Ambos naturais da cidade do Porto contemplaram 
Irmandade da Misericórdia de Amarante com significativas quantias)33.

Legados espirituais
Além de bens materiais que já mostramos como foram importantes para o 

aumento do património e para a concretização da solidariedade cristã da Mise-
ricórdia de Amarante, apresentamos uma doação do que vamos designar como 
Legados Espirituais. 

Em 8 de Março de 1727 Frei Manuel de São Boaventura34 vai dar à Santa 
Casa da Misericórdia de Amarante um conjunto de relíquias35 que se destinavam 
a decorar e enriquecer a nova Cruz desta Irmandade.

33ASCMA – Livro dos Legados da Santa Casa da Misericórdia, 1702-1795. Livro 58, f l. 29.
34ASCMA – 34ASCMA – 34 Livro de relíquias e indulgências, 1727. Livro 98, f l. 2.
Frei Manuel de São Boaventura, segundo os dados biográficos que o próprio forneceu no documento 

da autenticação das relíquias, nasceu na Rua do Covelo, junto à fonte do Couto e foi baptizado na 
Freguesia de Santa Maria de Cepelos, Bispado do Porto, concelho de Gouveia de Riba Tâmega. Estudou 
gramática com o Mestre Sacerdote João Rebelo, na vila de Amarante, até aos quinze anos. Com esta idade 
foi para o Real Convento de S. Francisco da cidade de Lisboa, onde tomou o hábito desta Ordem em 
16 de Maio de 1677. Quando fez a doação destas relíquias, Frei Manuel de São Boaventura era: “Lente 
Jubillado na Sagrada Theologia, qualifficador do Sancto Officio, examinador das tres ordens militares 
consultor theologo do Tribunal da Bulla da Sancta Cruzada Academico Supernumerario da Academia 
Real da Historia Portuguesa Exvizitador Geral e Padre da Provincia dos Algarves, e do Religiozissimo 
Seminario, e Real Convento de Santo Antonio de Vartojo, ex provincial, e Padre da Provincia de Portugal 
da Regular observancia de Nosso Seraphico Padre São Francisco”.

35 DICIONÁRIO DE HISTORIA RELIGIOSA DE PORTUGAL – Lisboa: Círculo de Leitores, 
2000. 4º vol. p. 120-125.

“O culto das relíquias testemunha a fé dos cristãos na ressurreição dos corpos e manifesta veneração 
por esses eleitos. As expressões desse culto foram várias: procissões, bênçãos, peregrinações e estão 
associadas com a exposição aludida”.

DICIONÁRIO TEOLÓGICO. Lisboa: Regia Oficina Tipográfica, 1795. Tomo III, p. 335-340. 
(Traduzido para português por Frei José do Espírito Santo Monte).

A definição apresentada é a seguinte:“Por esta palavra Relíquias se entende entre christãos os ossos, 
vestidos, ou alguma parte do corpo de algum homem ou mulher santos”.
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Foram treze as relíquias atribuídas à Santa Casa: 
“1 Primeira: dous pedacinhos ou particulas do Santo Lenho da Santissima 

Crus, em que padessem por nosso remedio Nosso Senhor Jezus Christo, dos quaes 
se pode formar huma cruzinha servindo de astea o maes compridinho, e de braços 
o maes curto, com sua authentica que com este remeto

2 Segunda: quatro pedrinhas da Santissima coluna a que esteve atado o 
redemptor do mundo quando foi flagelado pelos Judeos

3 Terceira: huma pedra da gruta da Horta de gethsemani aonde o Senhor 
orou e suou sangue na morte da sua paixão

4 Quarta: Reliquia da Caza onde nasceu a Virgem Maria Nossa Senhora
5 Quinta: Reliquia do Santissimo sepulcro de Nosso Senhor Jesus Christo
6 Sexta: Reliquia do lugar aonde encarnou o divino verbo nas purissimas 

entranhas da Virgem Maria Nossa Senhora
7 Setima: Reliquia do Santissimo Prezepio aonde nasceo Christo Senhor 

Nosso
8 Oitava: Reliquia do lugar aonde nasceu São João Baptista 
9 Nona: Reliquia do Santo Monte Calvario
10 Decima: Reliquia do Sepulcro dos Sanctos Innocentes 
11 Undecima: da gruta dos Sanctos Pastores, que forão adorar o Menino 

Deos nascido 
12 Duodecima: Reliquia do dezerto e lugar aonde jejuou Christo Senhor 

Nosso
13 Terciadecima: Reliquia duas medalhas feitas da terra da Caza de Virgem 

Maria Nossa Senhora em Nazareth; tirada [Fl.3] a terra de que se formarão as 
ditas medalhas, do mesmo lugar, em que o anjo anunciou a Sua Encarnação do 
Divino Verbo em suas purissimas entranhas”36.

Para confirmar a autenticidade das relíquias, foram apresentados documentos 
comprovativos da mesma. Frei Manuel de São Boaventura confirmou que as relí-
quias eram verdadeiras e a relíquia do Santo Lenho era autêntica, porque lhe fora 
enviada por religiosos da ordem de S. Francisco que se encontravam em lugares 
da Terra Santa. Justifica ainda, e para evitar penas de excomunhão, que estes 
objectos que vieram do Oriente, foram deste lugar retirados por ocasião de obras 
ou porque os turcos, árabes e gregos cismáticos as saqueavam. O documento está 
assinado pelo próprio Frei Manuel de São Boaventura e a sua assinatura e sinal 
estão reconhecidos pelo Pregador e Público Notário Apostólico do Convento de 
S. Francisco, Frei Nicolau da Cruz, em 8 de Março de 172737.

Outro legado espiritual foi a instituição do Sagrado Lausperenne.

36 ASCMA – Livro de relíquias e indulgências, 1727. Livro 98, f l. 2-3 v.
37 IDEM – Ibidem, f l. 2.
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Manuel José do Covelo, de que já falamos a propósito das doações que fez 
ao hospital da Santa Casa, instituiu, por provisão régia de 3 de Maio de 1826, o 
Sagrado Lausperenne na Igreja da Misericórdia de Amarante.38 Com esta doa-
ção, o seu patrocinador pretendia que: “O Santíssimo, Augustissimo Sacramento 
da Eucaristia, he dos Sacramentos nas Excelencias o primeiro e na perfeição o 
ultimo, e que fora instituído, como hum sustento e manjar Espiritual, com o que 
se alimentam as nossas almas, e acrescentando a vida Espiritual d’alma a sustenta, 
conforta e deleita a quem dignamente o recebe, incorporando-nos com Christo, 
avivando-nos a Fé, alentando-nos a Esperança, dando novos fervores à Caridade 
reprimindo os vícios, e apetites desordenados, diminuindo as tentações, e preze-
verando-nos de pecados, e isto alem d’outros innumeraveis effeitos, que expendem 
os Santos Padres, estava determinado por estas justas e Religiozas consideraçoens 
e de seu motu próprio, livre, e espontanea vontade a doar, como por este Publico 
Instromento doa d’hoje para todo o sempre a esta Santa Casa da Misericórdia a 
quantia seis contos de reis, para servirem de fundo patrimonial da Instituição do 
Sagrado Lausperenne na Igreja desta mesma Santa Casa, com o seu rendimento 
se expor o Santíssimo Sacramento com a Solenidade, Culto, e Ornato possível, 
conforme aos ardentes dezejos, que animam o dito Sargento Mor Manoel José 
do Covelo”39.

5. Economia e finanças
A organização da vida económica das misericórdias traduz as solicitações 

a que estas respondiam. Eram estas as necessidades básicas que as misericórdias 
tinham de assegurar: dar de comer a quem tinha fome, socorrer os pobres com 
esmolas, cuidar dos doentes e enfermos, dar abrigo a mendigos e peregrinos, en-
terrar os mortos. Em simultâneo, e como consequência do cumprimento dalgumas 
destas obrigações, as misericórdias tinham a seu cargo despesas com missas, festas 
religiosas e manutenção dos bens dos quais eram proprietárias. Assumir estes 
encargos implicava a disponibilização de meios de financiamento que, por vezes, 
não eram suficientes para suprir estas necessidades.

As misericórdias obtinham rendimentos através de peditórios e esmolas feitos 
nas ruas e nas igrejas, com foros, aluguer de bens próprios e o empréstimo a juros 
do dinheiro proveniente de legados por vezes avultados.

38 ANTT – Livro da Chancelaria de D. Pedro IV. Livro 2, f ls. 45 v-46.
39 ASCMA – Livro para o capital do Legado do Sagrado Lausperenne instituído por Manuel José 

do Covelo 1826. Livro 65, f l. 2.
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Para a apresentação das despesas e receitas, realizadas na Misericórdia de 
Amarante, eram nomeados dois irmãos de dois em dois meses. O ano económico 
da instituição era contabilizado desde o início de Julho até ao fim de Junho do ano 
seguinte. No dia 2 de Julho, antes da eleição da nova mesa, eram apresentadas 
as contas finais da instituição.

A análise do dinheiro dispendido e ganho pela Misericórdia de Amarante foi 
feita a partir dos livros de receita e despesa, no período de 1700-183040.

40 Durante este período (1700-1830) há falta de documentos para determinados anos. Designados 
como livros de receitas e despesas, em quase todos se encontram apenas despesas. Quanto aos livros 
de receitas, no período de 1731-1768 e em 1790, não foi possível apurar dados. Nos livros de irmãos 
esmoleres encontrou-se alguma informação relativa a receitas e despesas da Santa Casa da Misericórdia 
de Amarante. Desta forma, foi possível colmatar algumas falhas ocorridas nos livros de despesas. Contudo, 
foi de todo impossível aceder às despesas dos anos de: 1749-1753, 1756-1759; 1761-1763; 1764-1770 e 1790-
-1791.

Gráfico - 1

Fontes: ASCMA – Livros de receita e despesa nos. 230, 234, 235, 238, 243, 253, 261, 263, 275, 280, 287, 290, 296, 300, 302, 309.

Verificamos através da análise do gráfico nº 1 que ao longo do século XVIII 
e inícios do século XIX, houve uma tendência para o aumento da despesa em 
comparação com a receita. Foram anos de desequilíbrio orçamental na vida da ins-

Evolução de receita e despesa da Misericórdia de Amarante
de 1700-1830
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41 ASCMA – Treslado de certas provisões de privilégios que os senhores reis passados deste reino 
concederam à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de que também goza a Misericórdia de Amarante. 
Livro 619, fls. 23 v. e 57.

42 ASCMA – Livro de termos da Santa Casa, 1739-1803. Livro 1, f l. 25.
43 ASCMA – Livro de Contas dos Irmãos esmoleres da Santa Casa, 1779-1780. Livro 230, 

fls 86. São apresentados dois valores de 2.042.207 e 2.460.972 reis de recibo de próprios e de juros, 
respectivamente.

44 ASCMA – Livro de termos da Santa Casa, 1739-1803. Livro 1, f ls. 22 v -24 e 32.
Em reuniões de mesa da irmandade, um dos assuntos abordados com pertinência em várias sessões, 

foi a cobrança de dívidas resultantes de empréstimo de dinheiro a juros. Em 19 de Abril de 1758, o 
provedor da Misericórdia de Amarante alertou os restantes elementos da mesa para o estado deplorável 
em que a Irmandade se encontrava, em virtude de lhe deverem bastante dinheiro.

Na sessão de 16 de Setembro de 1768, a mesa decidiu que fossem executados os juros vencidos, assim 
como as escrituras que tivessem fiadores.

tituição. Desde o início do século XVIII que os irmãos que geriram a Misericórdia 
da Amarante encetaram esforços junto da Coroa para obterem mecanismos legais 
que lhes permitissem controlar os saldos negativos das contas da Santa Casa.

Em 15 de Setembro de 1716 foi emitida uma provisão régia que permitia aos 
irmãos da Misericórdia de Amarante cobrarem as suas dívidas como fazenda 
real. Deste modo quer o juiz e oficiais da vila de Amarante, deviam cobrar as 
dívidas da Misericórdia, não só na sua jurisdição como fora dela, e das mesmas 
apresentar contas. Em 17 de Fevereiro de 1734, outra provisão régia concede 
a esta Irmandade juiz privativo, o juiz de fora da vila de Amarante. Este devia 
conforme as contas que os irmãos da Misericórdia lhe apresentassem, executa-las 
no circuito de dez léguas41.

Em reunião da mesa de 1763, foi proposto e aceite pelos presentes, que fossem 
entregues através de notificação, ao juiz de fora, os livros dos devedores, para que 
este fosse o executor das dívidas42.

Em 1780-1781 verifica-se um aumento da receita relativamente ao restante 
período. Este facto deve-se a cobranças de dinheiro emprestado a juros43. 

Confrontando estes valores de recibo de juros com o dinheiro emprestado 
constata-se que desde a década de 30 do século XVIII se observa um aumento 
do dinheiro emprestado a juros e que só no ano de 1770, foram emprestados 
5.921.000 reis44. A explicação para a diferença de vários anos entre o momento 
de empréstimo e de recibo de juros ou liquidação das dívidas, prende-se com o 
facto desses empréstimos serem concedidos, a pessoas influentes, que demoravam 
bastante tempo a pagar juros, saldar as suas dívidas ou reformar as escrituras 
destas. As medidas para pressionar os detentores de dinheiro emprestado pela 
Misericórdia foram-se sucedendo: a 16 de Setembro de 1768, a mesa propunha 
que fossem executados os juros vencidos e as escrituras com fiadores; em 19 de 
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Agosto de 1787, as dívidas que estivessem acrescidas de juros há bastante tempo 
seriam executadas, caso não fosse feita a reforma das mesmas45.

Conclusão
A Misericórdia de Amarante, tal como outras surgidas nesta época, tem como 

objectivos os preconizados pela Confraria Mãe, fundada em Lisboa, no ano de 
1498. As regras para o seu funcionamento seguiram as regras utilizadas na Mise-
ricórdia de Lisboa. Contudo, sempre que houve necessidade, os seus provedores 
solicitaram as devidas alterações na sua gestão, com o objectivo de concretizarem 
as práticas de solidariedade cristã, que presidiram à fundação desta casa pia.

Foi com agrado que registamos a notícia de que a nossa Misericórdia funcio-
nava em 1529. Também nesta época, existia uma Albergaria localizada num ponto 
de passagem a quem se dirigia do Minho para Trás os Montes. Era a Albergaria 
do Covelo, com origem na Idade Média. A assistência aos gafos fora assegurada 
por uma gafaria administrada pela câmara e que se encontrava na confluência 
do concelho de Amarante com o de Santa Cruz de Riba Tâmega. 

Gafaria e Albergaria vão passar para a alçada da Misericórdia. Apontaram-se 
como razões para esta mudança de administração o facto de os irmãos da Mise-
ricórdia serem mais cuidadosos no governo destas casas permitindo àqueles que 
às mesmas recorriam um tratamento conveniente. A Santa Casa da Misericórdia 
via, desta forma, aumentar o seu património, ao mesmo tempo que ganhava 
estruturas que lhe permitiam alargar as suas obras de assistência. O hospital da 
Misericórdia, localizado na Rua da Ordem, com invocação de Santo Estêvão, 
teve como seu mecenas Baltasar Vieira, que lhe fez uma doação em 1578, para o 
agasalho dos pobres e realização de obras de aumento do mesmo.

As regras que regulavam a vida das misericórdias e que lhes permitiam fazer 
prevalecer os seus privilégios, possibilitando-lhes o seu desenvolvimento, foram 
também concedidas à confraria da Misericórdia de Amarante: em 1607, o alvará 
de confirmação do compromisso, documento que lhe garantia os privilégios e 
liberdades atribuídos à Misericórdia de Lisboa; a atribuição do “numerus clau-
sus” para a admissão de irmãos, em 1623; o facto de outras justiças não poderem 
interferir em decisões da mesa, sentença de 1612; e a nomeação de um juiz pri-
vativo em 1628. 

Assistimos às querelas dos irmãos que integraram a Misericórdia de Ama-
rante; as disputas pelo poder com fraudes em eleições da Irmandade, tornando 
alguns cargos hereditários para determinadas famílias; as expulsões de umas 
facções quando estavam outras no poder; a alternância das famílias mandantes 

45 IDEM – Ibidem. Fls. 32 e 58 v.
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entre a Misericórdia e Câmara. Não se justificava que a ocupação dos lugares se 
fizesse simultaneamente, porque as regalias oferecidas num e noutro caso eram 
iguais, assim como a projecção social que ofereciam. Registamos que, tal como 
acontecera noutras misericórdias, também na de Amarante, famílias aristocráti-
cas que integraram e, nalguns casos, que presidiram aos seus governos, fizeram 
desta a sua instituição de crédito. Estes credores arrastaram, por algum tempo, 
estas dívidas e os juros das mesmas, o que levou as mesas, que se debatiam com 
situações económicas complicadas, a solicitar ao rei que lhes fosse autorizado a 
sua cobrança como Fazenda Real.

Os legados foram, para a Misericórdia de Amarante, a sua principal fonte 
de rendimento. A partir do século XVII, essas esmolas em numerário ou bens 
regularam a vida da Misericórdia, e foram rentabilizadas através do empréstimo 
a juros. Inserimos neste capítulo dos legados a doação de relíquias e a instituição 
do Sagrado Lausperene. Não sendo bens materiais, foram manifestações de re-
ligiosidade atribuídas à Misericórdia de Amarante, e que traduziram rituais que 
esta instituição tinha a seu cargo. As dificuldades que alguns legados implicaram, 
com os pagamentos de missas que não correspondiam aos montantes doados, 
levou a que, nos finais do século XVIII, fosse solicitada a sua redução através de 
Breve Apostólico.

Com orçamentos quase sempre deficitários ao longo do século XVIII, a 
Misericórdia de Amarante e os seus gestores ultrapassaram as crises económicas, 
executando dívidas não cumpridas; reduzindo encargos de legados desvantajo-
sos à instituição; aproveitando os rendimentos proporcionados pelos seus bens 
próprios. Lidaram com a indisciplina de alguns irmãos e cumpriram as suas 
funções de solidariedade social. Deram esmolas aos pobres, assistiram os doentes 
e enfermos nos hospitais de que eram proprietários ou administradores; fizeram 
enterros e trataram da liberdade de presos. Não descuraram os rituais litúrgicos, 
que assumiram proporções de grande representatividade festiva, com os conse-
quentes gastos, ao longo do século XVIII. Para suportar estes encargos, como não 
tinham financiamentos estatais, utilizaram receitas decorrentes de algumas das 
suas prerrogativas ou de actividades que desenvolviam.

Desde o século XVI até hoje, a Misericórdia de Amarante é uma Instituição 
essencial e prestimosa para o reconhecimento da vida e progresso desta terra.
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O Ciclo vivencial do Mosteiro de Nossa 
Senhora da Assunção de Tabosa

Resumo
O mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, fundado em 1692 por Dª Maria Pereira, em 
Tabosa do Carregal, surge no contexto de renovação espiritual da Ordem de Cister dos 
séculos XVI e XVII. Destinado a recolher religiosas que desejassem praticar a Regra de 
S. Bento, reformulada por S. Bernardo, foi a última fundação da Ordem de Cister em 
Portugal.  
Extinto em 1834 por Decreto de 28 de Maio de Joaquim António de Aguiar, aguardou 
a morte da sua última religiosa, em 1850, para encerrar definitivamente as portas sendo 
os seus bens integrados na Fazenda Pública Nacional. 
A sua Igreja torna-se paroquial em 1852. Peculiar no seu estilo, traça e planta foi classifi-
cado de “Imóvel de Interesse Público” pelo Decreto nº 516/71, DG 274 de 22/11/1971.

Abstract
The Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção (Monastery of Our Lady of the Assump-
tion) was founded in 1692 by Dª. Maria Pereira in Tabosa do Carregal. This institution 
emerged within the context of the spiritual reformation of the Order of Citeaux in the 
16th and 17th centuries. It was the last foundation of the Cistercian Order in Portugal 
destined to offer hospitality to religious women willing to live under the Rule of St. Bene-
dict, as reformulated by St. Bernard.
Extinguished by Joaquim António de Aguiar by the Decree of 28 May 1834, the monas-
tery awaited the death of its last nun before definitively closing its doors in 1850. Its assets 
were consequently integrated into the National Treasury.
The Church became parochial in 1852. Unique in style and design, it was classified as a 
“Building of Public Interest” by the Decree 516/71, DG 274 of 22 November 1971.

1. Introdução
O trabalho de investigação histórica cujo resumo anteriormente apresentá-

mos, nasceu no seminário de Mestrado em História Moderna da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto e foi orientado no sentido de estudar casos de 
“Presença e Acção das Ordens Religiosas no Norte de Portugal”. 
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Tinha-se celebrado em 1998 o nono centenário da fundação da Ordem de 
Cister e, sob a orientação do Professor Geraldo Coelho Dias, desejámos conhecer 
melhor esta Ordem religiosa, no seu ramo feminino, bem como a “(…) região que 
foi o paraíso de Cister em Portugal, até que surgiu Alcobaça como pólo agluti-
nador da Ordem cisterciense no nosso país”, como o próprio Professor refere na 
“Apresentação” que integra o trabalho “O Ciclo Vivencial do Mosteiro de Nossa 
Senhora da Assunção” e que, generosamente, redigiu a fim de ser publicado 
pela Câmara Municipal de Sernancelhe em 02/02/2002. Esta data marcou-nos 
profundamente já que na cerimónia de lançamento do referido trabalho esteve 
também presente o conceituado e querido Professor Geraldo1.

2. Fundação e enquadramento histórico-geográfico do Mosteiro
É sabido que os primeiros mosteiros femininos cistercienses fundados no 

nosso país, se deveram à acção e devoção das infantas Dª Teresa, Dª Mafalda, 
Dª Sancha, filhas de D. Sancho I, que fundaram mosteiros em Lorvão, Arouca e 
Chelas no séc. XIII2. Ainda no decorrer deste mesmo século foram fundados os 
mosteiros de Santa Maria de Cós, S. Bento de Cástris, Santa Maria de Almoster 
e S. Dinis de Odivelas3. 

Apesar de, inicialmente, o ramo feminino da Ordem não merecer 
qualquer atenção por parte dos monges cistercienses, várias senhoras piedosas 
se associaram em comunidade e se consagraram à oração e trabalho manual 
entrando gradualmente na vida religiosa como os homens. Assiste-se então, à 
proliferação de fundações monásticas em Portugal, tal como os documentos 
oficiais dos Capítulos Gerais da Ordem de Cister fazem referência. Contudo, 
quando se tratava de mosteiros femininos, estes, eram sempre afiliais dos mosteiros 
masculinos que geograficamente lhes ficavam próximos. O elevado número de 
mosteiros fundados foi acompanhado pelo acentuado relaxamento espiritual dos 
religiosos e religiosas. Assim, no séc. XVI, empenhada em deter o dito relaxamento, 
a Congregação de Alcobaça procedeu à renovação espiritual da Ordem, que 
também se traduziu na restauração dos seus edifícios e edificação de outros. 
Surgem novas casas femininas das quais destacamos S. Bernardo de Portalegre, 
Santa Maria de Tavira, Nossa Senhora da Purificação de Moimenta da Beira, 
ligado juridicamente à Ordem Beneditina mas de observância cisterciense, Nossa 

1 SANTOS, Maria Luísa Gil – Ciclo Vivencial do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de 
Tabosa,  Câmara Municipal de Sernancelhe, 2002, p. 13.

2 OLIVEIRA, Miguel – História Eclesiástica de Portugal, Publicações Europa América, 1994.
3 COCHERIL, Maur – Routier des Abbayes Cisterciennes du Portugal, Paris, Fundação Calouste 

Gulbenkian/Centro Cultural Português, 1978.
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Senhora de Nazaré do Mocambo e Nossa Senhora da Assunção de Tabosa4. É 
no contexto de reforma e recuperação espirituais que destacamos no séc. XVII, 
os mosteiros de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo, fundado em Lisboa, e 
Nossa Senhora da Assunção, fundado em Tabosa, conhecidos pela prática de 
uma rigorosa observância inspirada no movimento espanhol das “Religiosas 
Recoletas”, baseada nos princípios propostos por Santa Tereza de Ávila e S. Pedro 
de Alcântara. Estes mosteiros marcaram um período fundamental na história 
cisterciense portuguesa no seu ramo feminino. Distinguimos o mosteiro de Nossa 
Senhora da Assunção, que escolhemos como objecto de estudo, e que foi a última 
fundação da Ordem de Cister em Portugal. Situado em Tabosa, no concelho de 
Sernancelhe, distrito de Viseu e diocese de Lamego, foi fundado em 1692 por 
uma senhora de nome Dª Maria Pereira, muito piedosa e com grande devoção 
pela virgem Senhora da Assunção e pelos patriarcas S. Bento e S. Bernardo.  

Em 10/07/1689, após D.ª Maria Pereira ter dado conhecimento ao rei D. 
Pedro II que pretendia fundar um mosteiro no lugar de Tabosa, o rei mandou o 
Corregedor de Pinhel verificar se o dito local reunia as condições necessárias para 
autorizar a fundação proposta por D.ª Maria Pereira em suas terras5. Cumprida 
esta tarefa e decorridos quase quatro meses, em 15/11/1689, é concedida a 
autorização para a fundação do mosteiro, constando o respectivo “alvará de 
licença” do Livro de Chancelaria mor do reino, fólio 77. 

D.ª Maria Pereira era uma senhora abastada de bens e que após ter enviuvado 
pela segunda vez se dedicou à fundação de obras pias das quais resultou o mosteiro 
de Nossa Senhora da Assunção, no local onde morava, Tabosa. Em 22/04/1692 
realizou-se a “Escritura de Doação, Dotação e Fundação” do mosteiro estando 
presentes para a sua realização D.ª Maria Pereira como primeira outorgante 
e, em representação da Congregação de Alcobaça, como segundo outorgante, 
estiveram presentes D. Diogo de Castelo Branco, abade do mosteiro de S. 
Pedro das Águias, e D. Manuel Coelho, abade do mosteiro de Santa Maria de 
Salzedas6. À data em que se realizou a escritura de fundação já se tinha iniciado a 

4 GUSMÃO, Artur Nobre – Os Mosteiros de Cister na Época Moderna, “Lusíada”, Vol. III, nº 
10, 1957.

5 B.N.L. Cod. 307. Trata-se de um documento que engloba uma petição de D.ª Maria Pereira à 
Congregação de Alcobaça para, em suas terras, fundar um mosteiro. Engloba os respectivos despachos -
- régio e da Junta do Definitório - sobre a petição;sobre a petição;sobre a petição  engloba a relação de bens que a fundadora doou ao 
mosteiro, o Termo que assinaram os Oficiais da Câmara, nobreza e povo do concelho de Caria e, ainda 
engloba as cláusulas estabelecidas entre D. Maria Pereira e a Congregação de Alcobaça para a fundação 
mosteiro.

6 SANTOS, Maria Luísa Gil – “O Ciclo Vivencial do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de 
Tabosa”, Câmara Municipal de Sernancelhe, Sernancelhe, 2002, pp. 197-198. 
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construção de algumas dependências monásticas, custeadas pela fundadora com 
as rendas e bens que possuía7.   

3. Relações e influências do Mosteiro de Tabosa com instituições 
religiosas e administrativas

A escritura de fundação do mosteiro de Nossa Senhora da Assunção mostra-
-nos as cláusulas acordadas entre D.ª Maria Pereira e a Congregação de Alcobaça 
e que foram consideradas para a admissão de religiosas e funcionamento do 
mosteiro. Trata-se de missas, sufrágios, bens de alma que a fundadora exigiu 
estabelecendo, também, o número de religiosas que o mosteiro podia integrar, 
a saber, vinte e cinco religiosas. Entre todas as condições estatuídas, D.ª Maria 
Pereira estabeleceu que a ela cabia escolher oito noviças que entrariam no 
mosteiro sem dote e, de entre as quais, duas seriam pessoas de sua família, isentas 
perpetuamente do pagamento de propinas.  

As condições económico-sociais na época condicionavam o ingresso de 
jovens nos mosteiros já que estes exigiam elevados dotes que muitas vezes, eram 
impossíveis de pagar por famílias de menores posses. Constatámos, no entanto, 
que os oito lugares isentos de dote e propina reservados no mosteiro a noviças 
sem dote, foram sempre ocupados por jovens oriundas de famílias abastadas, 
exceptuando quatro casos cuja admissão foi accionada pela fundadora como 
forma de agradecer aos familiares das jovens os muitos favores que lhes devia. 

O mosteiro de Nossa Senhora da Assunção foi muito selectivo no que respeita 
a jovens e senhoras que admitiu, vedando o ingresso a todas as oriundas de 
famílias com ligação a mouros, judeus, pessoas de raça negra e filhas ilegítimas. 

A fim de acautelar o bem-estar das religiosas no mosteiro e preservar o 
futuro do complexo monástico, D.ª Maria Pereira deixou clara, na escritura, a 
forma como pretendia se viesse a fazer uso dos bens que lhe doava custeando 
igualmente as obras de edificação do edifício.  

Todas as cláusulas estabelecidas mereceram o acordo dos abades de S. 
Pedro das Águias e Santa Maria de Salzedas, representantes da Congregação de 
Alcobaça. Assim, em 10/09/1692, chegou a Tabosa um grupo de religiosas vindas 
do mosteiro de Nossa Senhora de Nazaré do Mocambo, situado em Lisboa, e 
fundado por Frei Vivardo de Vasconcelos em 16528. Estas religiosas viajaram 
até Tabosa sob a responsabilidade de Madre Agnes de Santa Teresa, fundadora 
espiritual do mosteiro do Mocambo, para em 13/09/1692 iniciarem na nova 
casa, uma vida claustral. Transpuseram para o mosteiro de Nossa Senhora da 

7 B.N.L. Cod. 300. Fol. 203-208 v.
8 B.N.L. Cod. 1493. Nº1. Fol. 27.
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Assunção os Estatutos e Regra praticados no mosteiro do Mocambo, acentuando 
mais ainda a vida de rigor e recolhimento.  

A Madre Brites do Menino Jesus, secretária da comunidade religiosa do 
mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, se devem informações preciosas regis-
tadas pelo seu punho, relativas a vários aspectos da vida quotidiana das religiosas 
no mosteiro entre 1694 e 17589. Com base nos ditos relatos referimos alguns 
nomes de religiosas que se destacaram quer pela vida que levaram no mosteiro, 
quer pelo carácter de bem-aventuradas com que partiram deste mundo. 

4. A Vida interna no Mosteiro de Tabosa e figuras salientes
A renovação espiritual do ramo feminino cisterciense no séc. XVII traduziu-

-se num acentuar do culto divino participado por todas as comunidades religiosas 
nos mosteiros, e que obedecia a um horário determinado ao qual se ajustavam as 
restantes obrigações quotidianas.

O mosteiro de Nossa Senhora da Assunção conhecido, como já referimos, pela 
rígida observância que as religiosas nele praticaram, integrou jovens e senhoras 
dispostas a viver uma vida de austeridade e disciplina, martírios e sacrifícios por 
amor a Deus. Foi necessária várias vezes a intervenção da Abadessa do mosteiro 
junto das religiosas que exageravam nas penitências praticadas, colocando a sua 
saúde e vida em perigo. Algumas partiram deste mundo como bem-aventuradas 
e, enquanto viveram no mosteiro foram autênticas esposas de Cristo com uma 
verdadeira vocação e grande fé.

O mosteiro de Tabosa reunia todas as condições para a prática de uma 
verdadeira vida de meditação e recolhimento. O isolamento geográfico a que estava 
sujeito não permitia às religiosas dispersar-se do caminho traçado em direcção a 
Deus. Contudo, as noviças, como em outros mosteiros, podiam abandoná-lo se 
esse fosse o seu desejo. Sem qualquer comodidade supérflua as religiosas viviam 
uma vida de oração e de trabalho acompanhada de grande vocação, por isso 
algumas se destacaram na vida interna do mosteiro. Destacamos como figuras 
que se salientaram as filhas de Francisco Botelho de Moraes, capitão da Vila 
de Torre de Moncorvo, homem culto e instruído. Trata-se de três irmãs que se 
destacaram no mosteiro, quer pela vida que nele viveram, quer pela influência 
que exerceram na comunidade e região em que o mosteiro se inseriu.

Em 01/05/1694 ingressaram no mosteiro de Nossa Senhora da Assunção 
as religiosas Madre Agnes (Inês) Maria de Santa Thereza e Madre Damiana 
Luíza de S. Jozé. Madre Agnes Maria de Santa Thereza exercitou-se na prática 
do silêncio como forma de exprimir a grande devoção que brotava de sua alma. 

9 B.N.L  Cod. 1254. “Livro da Relação das Couzas Momoravens da Fundação deste Convento…”.
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Tinha muita devoção por Nossa Senhora e Cristo Crucificado e, quando faleceu 
em 21/03/1755, o seu corpo não adquiriu a rigidez própria de um cadáver. 

Madre Damiana Luíza de S. Jozé tinha uma grande devoção pela Virgem 
Maria e tudo o que é sagrado. Desde tenra idade que evidenciava uma enorme 
vocação para a vida religiosa e se submetia a todas as penitências que lhe ocorriam 
como forma de se purificar dos pecados e se aproximar mais de Deus. Faleceu 
em 02/09/1758, mantendo-se o seu corpo flexível. O seu sangue foi usado pela 
população da região como remédio para curar várias doenças.

Em 13/07/1696 ingressou no mosteiro Madre Brites (Beatriz) do Menino 
Jesus, secretária da comunidade religiosa até à data de 30/04/1761 em que expirou. 
Com grande devoção pela Santa Missa e salvação das almas do Purgatório, 
a ela se devem vários relatos que permitem conhecer um pouco o quotidiano 
do mosteiro, a vida de pobreza e recolhimento das religiosas, a prática de uma 
observância rigorosa, que assentava na Regra de S. Bento, reformulada por S. 
Bernardo e inspirada na reforma que se iniciara em solo espanhol devida a Santa 
Tereza de Ávila e S. Pedro de Alcântara. Como outras religiosas que viveram 
em média 30 a 40 anos de clausura no mosteiro, estas religiosas faleceram com 
sinais de santidade e bem-aventuradas, encontrando-se sepultadas no claustro do 
mosteiro de Nossa Senhora da Assunção. 

5. O Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção - património arquitectónico 
e cultural

A Ordem religiosa cisterciense vivia orientada para a vida eterna e 
desprezava a arte e o luxo que dela advinha, considerando-os supérfluos e fora 
dos seus propósitos espirituais. Os cistercienses fiéis aos princípios espirituais dos 
evangelhos reflectiam nas suas construções determinadas características que, 
assumindo peculiaridades de cada país, nos permite falar de uma “Tipologia 
Artística” cisterciense e de “um tipo de planta cisterciense”.

A análise das plantas dos mosteiros cistercienses, sobretudo os mais antigos 
do ramo masculino, permite verificar que obedecem a um determinado tipo de 
planta que integra a igreja - sacristia - biblioteca - sala do capítulo - refeitório -
- oficinas - estábulos distribuídos em torno de um claustro e envolvidos por uma 
cerca.

No que respeita a mosteiros femininos existem em Portugal óptimos 
exemplos de grandiosos edifícios que se aproximam do tipo de planta descrito, 
mas existem também pequenos complexos monásticos de fundação tardia, que 
muito se distanciam do “modelo de planta” mencionado.  

Cada comunidade religiosa, masculina ou feminina, adaptava os seus 
edifícios às condições específicas de cada região e particularismos dos terrenos 
de edificação de suas casas religiosas.
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O mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, situado num dos mais importantes 
núcleos de fundações cistercienses, Lamego, é uma obra do séc. XVII, nascida no 
contexto de renovação arquitectónica e artística da arte monástica em Portugal, 
a par da renovação espiritual dos religiosos e religiosas em consequência das 
decisões do Concílio de Trento e da constituição da Congregação de Alcobaça. 
Coincidindo com a chegada do Barroco a Portugal, o mosteiro integra uma 
igreja de planta simples, de uma só nave e sem transepto demarcado, mas com 
dois espectaculares coros que ocupam metade da superfície total da nave e nos 
quais as religiosas oravam, separadas da restante comunidade leiga que, no 
templo, assistia ao culto. Ergueu-se sob uma planta que dispõe a oeste da igreja 
as várias dependências monásticas, situadas em plano mais elevado que a própria 
igreja, apresentando-se assim, como excepção relativamente à “planta tipo” 
cisterciense, já que o habitual era ver as várias dependências localizadas em plano 
inferior ao da igreja e distribuídas a norte ou nascente desta. Não sendo uma 
obra de grande vulto como alguns mosteiros seus congéneres, foi peculiar desde 
as condições que presidiram à sua fundação, em 1692, até ao seu encerramento 
definitivo em 1850. Sujeito às especificidades topográficas do terreno que lhe foi 
destinado para ser edificado, atingiu dimensões razoáveis e causa grande impacto 
na localidade de Tabosa sob o ponto de vista espacial. Uma análise do que resta 
do edifício mostra-nos que terá comportado uma organização espacial digna de 
uma comunidade religiosa famosa pela sua rígida observância.  

A igreja, de construção anterior às restantes dependências do mosteiro, 
iniciou-se em 1685. Com planta rectangular, apresenta uma só nave e sem 
transepto. O altar-mor está orientado a nordeste e coro a sudeste, característica 
dos mosteiros reformados. 

O coro apresenta-se dividido em coro alto e coro baixo, separados do 
resto do templo por uma linda grade de madeira de carvalho que se reparte 
pelos dois pisos, dividindo-se em três sectores. No coro baixo observam-se dois 
confessionários laterais e ao centro uma pequena abertura pela qual as religiosas 
tomavam a comunhão sem que ultrapassassem a área do coro e estando sempre 
separadas do resto do espaço que constitui a igreja, aberta aos fiéis leigos                 
(fig. 1). 

A cobertura do coro apresenta-se bastante arruinada, mas capaz ainda de 
nos mostrar uma ou outra pintura alegórica. A encimar o coro alto, voltada para 
a nave da igreja, observamos uma bonita figura da Santíssima Trindade pintada 
em cores vivas que sobressaem lá do alto, despertando a nossa atenção. Neste 
coro guardam-se dois cadeirais monásticos constituídos por cinco assentos cada 
e com as respectivas estantes.

Todo o tecto do corpo da igreja está revestido por uma cobertura de madeira 
pintada com bonitos motivos alegóricos. No centro do tecto da nave observamos 
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uma pintura representando Nossa Senhora da Assunção, padroeira da igreja 
desde a sua fundação.

O arco formeiro, habitual nas igrejas para separar a capela-mor do restante 
corpo do edifício, é revestido a talha dourada contendo representações alusivas 
à paixão de Cristo (fig. 2).

Fig. 2

Fig. 1
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A talha barroca ganha expressão máxima no altar-mor, emoldurando a 
imagem de Nossa Senhora da Assunção assente sobre um trono e ladeada pelos 
patriarcas S. Bento e S. Bernardo. Em plano ligeiramente inferior a estes estão 
os apóstolos S. Pedro e S Paulo (fig. 3). A cobertura do altar-mor, em madeira de 
caixotões, apresenta-se em relativo estado de conservação mostrando-nos mais 
de vinte alegorias bíblicas. Ainda a destacar no interior da igreja encontramos 
quatro bonitos altares. Dois situam-se na parede que suporta o arco formeiro e, 
para quem olha o altar-mor de frente, observa ao lado esquerdo o altar cujo tema 

Fig. 3

principal é a “Paixão de Cristo”. Uma imagem de Cristo em madeira repousa 
num esquife emoldurado por pequenas gravuras em relevo e alusivas à simbologia 
da paixão – a coroa de espinhos; o cálice; os três cravos com que pregaram 
Cristo à cruz, a cruz; o chicote; o sudário com o rosto de Jesus impresso; as cinco 
chagas de Cristo; a espada que o trespassou; a escada para a descida da cruz; 
a esponja embebida em vinagre; os dados que lançaram para decidir a sorte 
da sua túnica e as célebres “Arma Christi”. Do lado direito do altar-mor um 
outro altar exibe o Sagrado Coração de Jesus acompanhado por Nossa Senhora 
de Fátima e Santa Rita, enquadradas por talha dourada. Aproximadamente a 
meio da nave principal da igreja, observamos dois outros lindos altares – um 
dedicado ao Senhor crucificado, tendo a ladeá-lo S. Domingos e S. José, outro, o 
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mais peculiar da igreja, apresenta Nossa Senhora com coroa e o menino, envolta 
numa auréola de anjos alados, ladeada por S. António e S. João Baptista. Esta 
composição é encimada por uma bonita escultura em alto-relevo apresentando a 
cena da adoração dos Magos. De um dos lados deste altar, incrustada na parede, 
observa-se uma lápide com a seguinte inscrição:

No lado oposto ao de esta lápide situa-se uma pedra de armas que Gonçalves 
da Costa na sua obra “História do Bispado e Cidade de Lamego” atribui à família 
dos Carvalhos e Rebelo, relacionando-a com a fundação da capela da Senhora 
do Desterro de 1679, dotada por Domingos Rebelo de Carvalho e sua esposa.

ESTA CAPELA DE NOSSA/
A SENHORA DA LUZ/

MANDOU FAZER Rº(odrigo)
REBELO DE CARVALH/
E SUA MULHER MAR/

BLªCO/m)MISAS/
OBRIGATÓRIAS.1632

Lápide. Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa

A igreja contém várias imagens de Nossa Senhora, distribuídas em lugares 
de destaque e que traduzem a devoção Mariana dos cistercienses. O acesso ao 
seu interior faz-se a partir da sacristia, à qual se passou a aceder através de uma 
porta situada na fachada principal do edifício, obtida alargando uma janela 
anteriormente existente. 

A igreja do mosteiro foi iniciada em 1685, encontrando-se concluída e provida 
de todo o seu espólio interior em 1696. Na parede setentrional do espaço que 
encerra a sacristia, observa-se a moldura de um arco que outrora constituía uma 
abertura que permitia a passagem da sacristia ao claustro e que, consequência de 
intervenções feitas no edifício, actualmente se encontra obstruída.

 No exterior do mosteiro observamos uma imponente fachada barroca que 
contrasta com os ideais de simplicidade e austeridade vividos no seu interior 
e que se opõe à simplicidade do “classicismo”que serviu os verdadeiros ideais 
espirituais da Ordem.  

O claustro do mosteiro encontra-se muito arruinado, contudo, observam-
-se vestígios de uma varanda de chão em madeira que assentava em vigamento 
incrustado nas paredes que o enquadravam. Um segundo claustro é referido pelo 
autor Maur Cocheril em um dos volumes da sua vasta obra dedicada ao estudo 
de Cister, todavia nenhum documento relacionado com o mosteiro contém 
qualquer informação sobre o assunto. O estado de ruína em que o edifício se 
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encontra não permite indicar a sua possível localização ou, mesmo, provar a sua 
existência. 

O conjunto de dependências monásticas de Tabosa tem a forma de um 
quadrilátero com a igreja a delimitá-lo a nascente. A norte, situam-se os campos de 
cultivo e, outrora, algumas dependências conventuais utilitárias. A oeste, situa-se 
parte da cerca que envolvia o mosteiro e, a sul, a monumental fachada do edifício 
que se abre ao estilo barroco contrastando com a austeridade da construção 
(Planta 1). Esta fachada apresenta um portal enquadrado por pilastras caneladas 
que suportam um lintel encimado por um janelão ou espécie de varandim. As 
pilastras prolongam-se subindo a fachada, coroada por um grande frontão que 
alberga um nicho com a estátua de S. Bernardo e terminando num bonito jogo 

de contracurvas. Um magnífico brasão com as armas da Congregação de Cister 
em Portugal sobressai nesta grandiosa composição (fig. 4).

 Um imponente Mirante de dois pisos e quatro grandes janelões prolonga 
o edifício para a esquerda de quem observa de frente a composição monástica e 
um terraço ou outeiro, com um pavimento de grandes lajes de pedra, encerra a 
maravilhosa composição arquitectónica. 

Ao mosteiro acede-se por uma escadaria ladeada por um pequeno muro 
coroado de pináculos em granito. A entrada do público no templo faz-se através 

Planta 1



192

MARIA LUÍSA GIL DOS SANTOS

Fig. 5

Fig. 4

de um portal de decoração mais simples, voltado a nascente. A decoração que 
o ornamenta mostra-nos um nicho que abriga a estátua de Nossa Senhora da 
Assunção, encimado por uma simples cruz (fig. 5). 
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6.Vicissitudes do ciclo vivencial do Mosteiro de Nossa Senhora da 
Assunção e seu encerramento

Existem poucos documentos sobre o mosteiro pois o seu espólio documental 
terá sucumbido às chamas de um incêndio que deflagrou no seminário de Viseu, 
em 1841, local que guardaria toda a documentação dos mosteiros da região. 
Todavia, da autoria de alguns bibliotecários da Congregação, encontrámos 
algumas notícias avulsas que se referem ao estado de conservação do mosteiro, 
em finais do século XVIII.

Integrado no contexto de modas artísticas em voga no séc. XVII, registam-      
-se no edifício alterações derivadas de várias intervenções efectuadas quer na sua 
estrutura quer na sua traça. 

Sob a responsabilidade do Confessor Frei Francisco de Gusmão, em 1698 
iniciou-se a construção da enfermaria e começou a extrair-se do solo uma 
fraga para se construir o terreiro frente ao mosteiro que, no entanto, só estaria 
concluído em Abril de 170210. 

Em 1701 concluiu-se o dormitório que se ligava ao coro através de uma 
porta, cuja moldura que a abrigou ainda é visível na parede do interior da igreja 
e, obstruída quando esta se separou do mosteiro tornando-se paroquial. Em 1702 
iniciou-se a construção da escada de acesso ao mirante e mandaram-se fazer as 
grades para as suas janelas (fig. 6). Em Junho de 1703, iniciou-se o claustro cuja 
obra de pedraria só ficou concluída em Junho de 1704 (fig. 7)11.

10 B.N.L. Cod. 1254. fol. 74-75.
11 Idem.

Fig. 6
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No ano de 1737 terminavam as obras da conduta de água à cozinha do 
mosteiro. Em 24 de Agosto do ano de 1745, sob a responsabilidade do Feitor frei 
José de Almeida e do Confessor do mosteiro, Bento da Fonseca, concluiu-se a 
sala do capítulo, tendo sido gastos com esta obra, “sessenta mil reis”12. Em 1750 
registam-se no mosteiro obras de restauro e certos melhoramentos nas celas das 
religiosas, casa da feitoria e coro, portas e janelas da feitoria, as janelas da casa 
da tulha foram pintadas, os túneis e arreios dos machos consertados, adquiriram-
-se para a igreja e sacristia um jarro e uma bacia de prata e para a hospedaria 
compraram-se duas camas, e no coro colocaram-se novas cortinas13. 

Em 1771, por ordem do rei D. José e do abade geral Dom Manuel de 
Mendonça, as religiosas foram transferidas para Setúbal, vivendo uma fase das 
suas vidas particularmente difícil já que viram as suas rendas e dotes aplicados na 
conclusão da igreja do antigo colégio de S. Francisco Xavier14.

A pouca informação que verificámos existir sobre o mosteiro levou-nos a 
uma análise minuciosa de todos os documentos que encontrámos, sobretudo 
os que se referiam a decisões tomadas em Alcobaça, em reuniões do Capítulo 
Geral no ano de 1777, por integrarem informações relativas a obras a realizar e 
etapas de construção do edifício monástico. Da terceira sessão capitular resultou 
eleito Intendente de Obras, Frei José da Fonseca e Castro, a quem coube a 
responsabilidade de iniciar a reconstrução do mosteiro e supervisionar as obras 

12 Idem.
13 B.N.L. Cod. 1254. fol. 75.
14 B.N.L Cod. 1493 – “Quando lhe foram mudadas as religiosas para Setúbal além de se lhe vender 

e consumir todo o fundo das suas rendas (…)”.

Fig. 7
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15 B.N.L. Cod. 720, “4º Livro das Actas e Deffinições dos Capítulos Gerais e Juntas da nossa 
Congregação Cisterciense, que se celebrarão neste Real Archimosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Anno 
de 1756-1832”.

16 Decreto de 28 de Maio aos 30 dias do ano de 1834.
17 A.N.T.T., M. FAZENDA – “Ofício do Administrador de Caria e Rua ao Governador Civil de 

Viseu”. Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa. Cx. 2063.
18 Omitimos o seu nome e naturalidade por termos tido conhecimento que seus filhos e herdeiros 

são, ainda, vivos.

de restauro do mesmo após o regresso das religiosas a Tabosa, a mando da rainha 
D.ª Maria I, ainda que sem quaisquer bens15.  

As religiosas tinham encontrado o seu mosteiro muito arruinado, contudo o 
edifício reedificou-se pouco a pouco com as obras custeadas pela Congregação 
de Alcobaça que tinha criado a chamada “Arca da Caridade”, espécie de cofre 
monástico, cujo dinheiro reunido a partir do contributo dos mosteiros da Ordem 
que então gozavam de melhores condições, servia para socorrer os mosteiros 
em dificuldade de subsistência e, também, para a reedificação dos que se 
encontravam em ruínas. 

 A Congregação de Alcobaça esforçou-se por reconstruir os mosteiros que 
tinham sido encerrados no reinado do rei D. José. Porém, de pouco serviu tal 
esforço uma vez que estava próxima a data que acabaria definitivamente com as 
ordens religiosas em Portugal: 183416.

Os últimos anos de funcionamento do mosteiro de Nossa Senhora da 
Assunção ficaram a dever-se às esmolas dos restantes mosteiros da Congregação, 
sobretudo aos mosteiros de Alcobaça, S. Pedro das Águias, Lorvão e Arouca. 
Tal como os outros, Nossa Senhora da Assunção seria desactivado, aguardando 
a morte da última religiosa para fechar as portas. Em 1849 encontrava-se em 
estado precário, nele vivendo uma religiosa já demente, acompanhada de uma 
criada que ia delapidando o património que restava17. Em 1850 é declarado o 
seu encerramento definitivo por ocasião da morte da sua última religiosa, D.ª 
Thomázia Rita. O que restava de seu património ficou sob a alçada da Fazenda 
Pública Nacional e vendido em hasta pública.

Com a implantação da República, o mosteiro em ruínas, os terrenos de 
cultivo, pinhais e soutos foram vendidos em hasta pública e adquiridos por um 
senhor endinheirado da região que se torna seu único proprietário18.  

A igreja sobreviveu à morte de todo o conjunto conventual por se ter 
separado dele e se tornar paroquial. Desde então sofreu várias intervenções de 
remodelação e restauro, tendo-se tornado fisicamente independente do mosteiro 
e chamando a si uma população crente que a cuida. Nos anos setenta do último 
século perdeu os acessos que possuía a partir do interior do mosteiro obstruindo-
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-se-lhe a porta que ligava o coro e o dormitório. Subiu-se-lhe em altura, uma 
parede meeira às ruínas do mosteiro para lhe colocar uma cobertura capaz de 
deter a infiltração das águas da chuva. Foi-lhe feita uma nova entrada a partir 
da fachada principal do edifício monástico e ganhou uma antecâmara de acesso 
à nave principal. Recentemente, o coro alto e coro baixo foram cimentados 
encontrando-se ligados através de uma escada igualmente de cimento.

O conjunto monástico, ainda que propriedade particular, encontra-se 
arruinado e exposto ao desgaste do tempo, servindo de abrigo a plantas silvestres 
e animais. Os terrenos, no interior da cerca, alimentam bovinos e caprinos que 
após o repasto se acomodam em uma ampla dependência, também ela arruinada, 
mas que, a avaliar pelo que resta da sua cobertura interior, terá desempenhado 
importante papel na dinâmica estrutural do mosteiro. 

A falta de interesse, capacidade e cuidado por parte das instituições de poder, 
responsáveis pela recuperação e preservação do nosso património cultural, levou 
o que restava do mosteiro ao mais brutal estado de ruína. Classificado de “Imóvel 
de Interesse Público” pelo Decreto nº 516/71, DG 274, de 22 de Novembro de 
1971, surge por vezes designado de “Convento de S. Bernardo”, designação 
que lhe advém do facto de S. Bernardo ser a figura mais importante da Ordem 
religiosa de Cister. Localizado no actual concelho de Sernancelhe, distrito de 
Viseu, chegamos até ele pela estrada 226 que liga Aguiar da Beira a Moimenta da 
Beira, cortando em A-de-Barros pela estrada nacional 518 rumo à freguesia do 
Carregal. Nesta freguesia, no lugar de Tabosa, recolhido na encosta da serrania 
escondem-se as ruínas do mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, peculiar no 
seu estilo, traça e planta, última fundação da Ordem religiosa feminina de Cister 
que atrai a nossa curiosidade e perpetua o nome e obra de Dª Maria Pereira, sua 
fundadora.
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Crer não crendo: religião e religiosidade 
em José Régio

Resumo
Descobrir na complexidade da obra de José Régio a sua faceta religiosa é um desafio per-
manentemente colocado e sempre inacabado. Fazê-lo à luz da fenomenologia religiosa 
permitiu-nos descobrir um pouco mais do homem, do criador, das suas inquietações, 
do seu percurso de vida. Percorrer analiticamente a Confissão dum Homem Religioso, 
Mas Deus é Grande, As Encruzilhadas de Deus, Cântico Suspenso, Poemas de Deus e 
do Diabo, A Chaga do Lado e tantas outras das suas obras foi essencial para percepcio-
narmos o “menino adolescente que aceitava verdades familiares e tradicionais”, o “crer 
não crendo”, o “labirinto”, o “homem esmagado entre Deus e o Diabo”, mas também 
o homem que afirma “…E nos silêncios do meu verso, Fala tu! Voz Suprema do Uni-
verso”.  

Abstract
To discover José Régio’s religious side in the intricacy of his works is a constant and 
never-ending challenge. To do so in the light of religious phenomenology allows us to 
learn more about the man, the creator, his torments and his life history. An overview of 
his works (namely, Confissão dum Homem Religioso, Mas Deus é Grande, As Encruzil-
hadas de Deus, Cântico Suspenso, Poemas de Deus e do Diabo, A Chaga do Lado and 
many others), from an analytical perspective was essential in broadening our perception 
of the “young teenager who accepted familiar and traditional truths”, his “to believe not 
believing”, the “labyrinth”, the “man crushed between God and the Devil”, and also the 
man who states: “… And in the silences of my verse, Speak you! Oh Supreme Voice of 
the Universe”.
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Tivemos a dita de almoçar ao lado de José Régio no “João da Ester” em Vila do 
Conde e vimo-lo demandar o mosteiro de Singe verga, já quase no fim da vida, 
ávido de encontrar, naquele meio de vivência católica e monástica, o Deus que 
ele, qual filho pródigo da fé, pressentia e desejava.

Geraldo J. Amadeu Coelho Dias in Apresentação de O Aspecto Religioso em 
José Régio

1. Nota introdutória
Descobrir nas incursões poéticas e ficcionistas de um autor a riqueza da sua 

personalidade, o seu talento criador, as suas inquietações e “encruzilhadas” de 
vida é sempre uma tarefa em permanente (re)construção, um processo de des-
coberta em que o “objecto” em análise se vai revelando em toda a sua riqueza 
e  plenitude mas sempre correspondendo às questões e anseios de cada um dos 
“sujeitos cognoscentes”, muitas vezes participantes activos do percurso biográfico 
e/ou intelectual do autor, que dessa forma contribuem para o aprofundamento 
do conhecimento nas suas diversas facetas.

José Régio é, nesta perspectiva, um referencial inesgotável, atraindo as atenções 
quer de investigadores, quer dos seus conterrâneos vilacondenses, seus contempo-
râneos ou mesmo de gerações mais jovens, afirmando a permanente actualidade 
da sua obra e a riqueza da sua personalidade. 

Vilacondenses, foi enquanto jovens que descobrimos Régio e “ousamos” co-
nhecer um pouco mais da sua vida e obra1, centrando-se a análise então efectuada 
na sua faceta religiosa e que agora aqui afloramos de forma sintética2.

2. A problemática
As palavras de João Marques são deveras elucidativas ao caracterizar o ho-

mem José Maria dos Reis Pereira:

“De correctas e agradáveis proporções físicas, José Régio, pseudónimo literário de 
sua escolha, era de baixa estatura, franzino, frágil e hipersensível, de temperamento 
apreensivo e receoso, de feitio afável, mas complicado”3. “Queria-se literato sem 

1 Cf. AZEVEDO, Maria Manuela Gomes de; PINTO, António Ventura dos Santos  – O Aspecto 
Religioso em José Régio. Vila do Conde, 1985. [Estudo desenvolvido sob a orientação do Prof. Doutor 
Geraldo J. Amadeu Coelho Dias, a quem prestamos a nossa sincera homenagem e gratidão, e distinguido 
com o primeiro prémio no concurso promovido pela Junta de Freguesia de Vila do Conde no âmbito das 
comemorações do 15º aniversário da morte de José Régio].

2 Para uma perspectiva global da sua vida e obra veja-se a recente síntese de MARQUES, João 
Francisco – Raízes e percurso de José Régio (1961-1969). Vila do Conde : Centro de Estudos Regianos de 
Vila do Conde, 2001. 
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partido e escritor verdadeiramente independente. Sabia escutar, era franco, leal, 
corajoso e sereno. Acolhia os jovens mas recusava adulá-los. Detestava a demagogia. 
Foi em grande parte impopular devido à sua originalidade autêntica”4.

No traço desta originalidade sobressai o problema religioso5 o qual foi, de 
facto, um dos mais candentes e evidenciados na vida e obra de José Régio, pois, 
como ele próprio dizia, já no fim da sua vida, “sempre debatera e ainda agora 
mais debatia consigo mesmo e com os outros o problema de Deus, tema central 
de toda a sua obra”6. 

Daqui extraímos a primeira e fulcral questão que importava esclarecer: era 
ou não Régio um homem religioso? Não será o homem que diz “crer em Deus 
mesmo não crendo”7 profundamente religioso? Isso se poderá concluir. Mas de um 
indivíduo que afirma, falando da sua luta com Deus, “aliás um Deus sobre cuja 
existência tinha muitas dúvidas, sobre cuja natureza (admitida já a sua existência) 
nada sabia, e sobre cujas relações com o homem ignorava tudo”8, que pensar? 

Este problema atormentou-o durante quase toda a sua vida. Era um labirinto 
com muitas ques tões que precisavam de respostas, as quais só tinham de ser dadas 
por Régio e por mais ninguém. “Tinham de vir do fundo de mim”9 – conclui ele 
próprio. Sinuoso foi o cami nho percorrido por Régio para as conseguir, o que nos 
é, aliás, mostrado por ele no seu poema Cântico Negro: “Não sei por onde vou/ 
/ Não sei para onde vou”10. O caminho que o poeta escolhe é sempre marcado 
por duas tendên cias, dois extremos: Deus e o Diabo11, a vida religiosa e a vida 
da boémia, o creio e o não creio. Doutra forma não poderia ser, pois, e demos 
novamente a pala vra ao escritor, “Deus e o Diabo é que me guiam, mais ninguém; 
(...) Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo”12.

3 Idem, ibidem, p. 5.
4 Idem, ibidem, p. 20-21. 
5 Para a exploração desta temática revelou-se como fundamental a análise detalhada de Confissão 

dum homem religioso, Poemas de Deus e do Diabo, As encruzilhadas de Deus, Cântico suspenso e A 
chaga do lado. Pela sua proximidade, salientamos a perspectiva avançada pelo seu irmão, aquando do 1º 
Centenário  do Nascimento de José Régio, e publicado em PEREIRA, João Maria – O aspecto religioso 
na vida de José Régio. Vila do Conde : Câmara Municipal de Vila do Conde, 2001.

6 RÉGIO, José – Confissão dum homem religioso. Porto : Brasília Editora, 1971, p. l1.
7 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. l25-129.
8 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit. (op. cit. ( ) p. 79.
9 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit. (op. cit. ( ) p. l20.
10 RÉGIO, José – Poemas de Deus e do Diabo.  9ª ed. Porto : Brasília Editora, 1978, p. 59.
11 Para um esclarecimento mais aprofundado cf. com a Parte II de AZEVEDO, Maria Manuela 

Gomes de; PINTO, António Ventura dos Santos  - Op. cit. p. 26-27, no qual são rebatidas falsas ilações 
que daqui se possam tirar.

12 Cântico negro in RÉGIO, José – Poemas de … (op. cit (op. cit ( .) p. 59.
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Uma outra questão que suscita a abordagem da religiosidade de Régio é 
oriunda da simplista interpretação feita das suas obras por uma sociedade que se 
rege por normas pré-estabelecidas, preconceitos, crenças e rituais com fronteiras 
já delimitadas e que não consegue entender a parti cular maneira com que o 
poeta sente e vive a sua religiosidade. Que Régio vivia profundamente a religião, 
concluir-se-á de uma análise um pouco mais cuidada, séria e profunda da sua 
obra. Vivia e tinha plena consciência disso (pois o próprio dilema Deus e Diabo 
acaba por ser, como à frente mostraremos, prova da sua religiosidade13), mas vivia 
a sua religião, que lhe era própria e não regida por regras universais, que visam, 
sobretudo, o externo, o aparato, o formal da religião. Depressa, contudo, o poeta 
acaba por perceber quanto é marginal a sua religiosidade dentro do mundo que 
o rodeia: “Sou bem diferente! / Perdi-me do meu Planeta”14. 

3. O homem religioso
“O ambiente familiar das raízes de Régio, com destacada referência em A 

Velha Casa e em Confissão Dum Homem religioso, era o da média burguesia 
minhota de profunda religiosidade católica, na devoção mariana, reza comunitária 
e comunhão frequente”15.

No que concerne ao aspecto religioso e na privilegiada perspectiva de João 
Maria dos Reis Pereira16, um dos seis irmãos do escritor, é possível encontrar três 
fases na vida de Régio: a primeira enquanto “menino adolescente que aceitava 
“verdades” familiares e tradicionais... Um seu avô era um verdadeiro guardião 
desse ambiente”17, função também desempenhada pela tia-avó Maria Libânia; a 
segunda reporta-se a um Régio já adulto mas com resto de adolescência preocu-
pado em através de um labirinto analítico “se consciencializar e implicitamente 
continuar a aceitar ou não verdades”, abandonando certezas numa constante 
dialéctica do crer-não crendo; a terceira e última fase coincide com a de um ho-
mem verdadeiramente consciente e que confirma a sua “Crença”.

No estudo por nós realizado esse percurso foi também evidenciado18. Iremos, 
contudo, centrar a nossa atenção no homem “consciente”, retomando para uma 
melhor contextualização os principais traços do riquíssimo período do “labirinto” 

13 Cf. pp. 8-10.
14 O santo de pedra  in RÉGIO, José – Poemas de … (op. cit. (op. cit. ( ) p. 37.
15 MARQUES, João Francisco – Raízes e percurso de José Régio (1961-1969). Vila do Conde : 

Centro de Estudos Regianos de Vila do Conde, 2001, p. 5.
16 PEREIRA, João Maria – O aspecto religioso na vida de José Régio. Vila do Conde : Câmara 

Municipal de Vila do Conde, 2001.
17 Idem, ibidem, p. 3.
18 Cf. Parte I e II de AZEVEDO, Maria Manuela Gomes de; PINTO, António Ventura dos Santos -

- Op. cit. p. 21-30.
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no qual se tornava evidente a existência de um espírito ansioso por encontrar 
uma certeza e sair da eterna dúvida19, em que há um espírito numa luta e num 
dilema constantes, sendo essencial saber: Quem era José Régio no meio de todo 
este labirinto? Quem era ele “perdido neste caos”? No meio de tudo isto, não era 
senão “um pobre ser fraco, volúvel, contraditório, incapaz de agarrar algo de 
seguro e definitivo, inapto a qualquer fé e acção correspondente”20. Entre Deus 
e o Diabo, ele sentia-se:

 
“…pequeno e miserando, 
Vibrando todo, tumultuando, soluçando, 
Com olhos meigos, lábios torpes - indeciso 
Entre um inferno e um paraíso!”21

 Apesar de tudo isto, o nosso poeta não cai no desespero e continua a “ir 
vivendo”. Para isso grandemente contribui, para além da criação artística, da 
insuficiência ou fragilidade da sua vocação mística, a própria complexidade do 
labirinto. Como uma doença que se alimenta a si mesma, era, também, a comple-
xidade do labirinto que fazia com que Régio o fosse suportando. Um abismo que o 
fazia conhecer a si mesmo22 e –  reconhece o próprio autor – “Interminável seria 
a descrição deste labirinto em que longos anos me tenho vindo perdendo”23. 

Todavia “chegou o momento de perguntar: De todos esses ganhos e perdas  –
– ganhos que nunca parecem seguros, perdas que porventura nunca o são total-
mente – que fica de positivo e firme? Sou, ou não, o homem religioso que ouso 
proclamar-me no próprio título deste livro?24 E qual a minha fé? – se fé em mim 
resiste ao contínuo vaivém de razões e contra-razões, movimentos de adesão e 
fuga, crenças intercalares e perplexidades e dúvidas, que tenho vindo seguindo 
nas páginas que aí deixo”25. Estão levantados, pelo próprio Régio, os principais 
problemas.

Todo o homem tem a sua experiência religiosa. É impossível não tê-la pois, 
como para R. Otto, esta surge intrinsecamente, por conaturalidade; quer dizer, o 
conhecimento que temos do sagrado é próprio da natureza humana bem disposta, 

19 Note-se que a crise consiste na dúvida.
20 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 107.
21 Painel, in RÉGIO, José – Poemas de … (op. cit. (op. cit. ( ) p. 13. Recorde-se que Inferno e Paraíso devem 

ser vistos como períodos em que Régio se esquecia de Deus e períodos em que se aproximava d’Ele.
22 Cf. com a expressão: “Neste abismo é que tu me fazes conhecer a mim mesmo” retirada de Da 

imitação de Cristo in RÉGIO, José – Poemas de … (op. cit. (op. cit. ( ) p. 7.
23 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 128.
24 Confissão dum homem religioso.
25 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 225.
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existe em todos nós de maneira instintiva. Esta experiência religiosa explica-se pelo 
facto de o homem se dar conta de algo completamente diferente de si aquilo a que 
o mesmo Otto chama o “completamente outro”. Esta experiência ou sentimento 
do sagrado está sempre protegida contra o exame crítico da razão, porque esta 
não a pode explicar ou, ainda mais, a não a pode atingir. Ora, esta experiência 
vai exteriorizar-se, vai comunicar com as outras, surge a necessidade de lhe dar 
forma humana, de criar uma linguagem religiosa, dando, assim, origem às várias 
religiões institucionalizadas. Temos, portanto, que toda a religião surge de uma 
forma mais ou menos espontânea ao derivar do mistério íntimo da pessoa.

Segundo Van Der Leeuw, a chegada ao conhecimento da religião é algo 
comum aos homens, qualquer que seja a sua mentalidade, é uma atitude do 
comportamento humano.

Também Mircea Eliade conclui que, no ambiente humano (individual e 
colectivo), existem arquétipos religiosos inatos, estruturas profundas que são as 
mesmas em todos os homens, tempos e lugares.

Do ponto de vista social, e voltando novamente às concepções de Van Der 
Leeuw, o fenómeno religioso é um fenómeno constante. Podemos dizer que 
a religião é um facto universal e que o homem não pode libertar-se do eterno 
religioso.

É, à luz da fenomenologia religiosa, e em traços gerais e simples, esta a 
evolução de todo o fenómeno religioso desde a sua percepção pelo ser individu-
al, passando pela sua extensão à comunidade e acabando no aparecimento das 
religiões como organismos institucionalizados. Mostra-nos esta breve introdução 
que não há a-religiosos, o que poderia, desde já, servir para demonstrar que Régio 
era um homem religioso e, assim, escusado seria irmos mais longe. Parece-nos, 
contudo, que a premissa é muito global, muito discutível e muito mais complexa 
do que se mostra. À luz desta ideia e desta análise da religião, partamos então 
para o caso específico de José Régio.

Comecemos por dizer que o nosso escritor é uma pessoa, tem as suas ideias 
e posições perante a religião e, se nós queremos, neste capítulo, mostrar que ele 
sempre foi, afinal, um homem religioso (o que achamos não ser difícil), não será 
nosso objectivo fazer a apologia ou doutrina da sua religiosidade. No domínio da 
religião não há posições que se possam assumir como totalmente correctas, como 
universalmente exactas, como únicas e superiores a todas as outras. Há várias 
religiões, cada qual com múltiplas perspectivas, inúmeras formas de as seguir e de 
nelas se inserir, não sendo umas melhores que outras, não havendo nenhuma nem 
ninguém que tenha a chave exacta do mistério. Ora, também não ia ser Régio a 
tê-la e a sua posição religiosa acaba por ser tão discutível como qualquer outra.

Não vamos aqui entrar nessas discussões, preocupando-nos, isso sim, em 
lançar os contornos dessa posição, ou melhor, dessas posições.
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Convém começar por referir que o aspecto intelectual e a predominância da 
razão em Régio são essenciais para a compreensão da sua religiosidade. Podemos 
dizer que o nosso poeta é um cristão sem fé. Talvez a expressão seja exagerada na 
medida em que pode, desde logo, pôr-se em dúvida se ele era ou não cristão. Se 
entendermos cristão como aquele que crê em Cristo, Filho de Deus, Deus feito 
Homem, então teremos de dar razão aos que afirmam que Régio não o era. Con-
tudo, se esse mesmo termo for entendido como sendo aquele que vê em Cristo o 
exemplo mais perfeito do ser que busca a Santidade, tentando, pois, assemelhar-se 
o mais possível a esse exemplo, então sim, então Régio terá de ser colocado no rol 
dos cristãos. Mas, seja qual for a perspectiva pela qual se analise a questão, nós 
não conseguimos encontrar melhor expressão para sintetizar aquilo que pensamos. 
O que nós queremos dizer quando afirmamos que Régio é um cristão sem fé, é 
que ele só acredita pela fé naquilo que racionalmente não pode ser examinado ou 
mesmo derrubado. Explicando melhor, ele crê, por exemplo, em Deus porque, 
por um lado, a sua razão não O pode derrubar e, por outro, porque não consegue 
a sua lógica atingir a Divindade, ficando ele, pelo raciocínio, sem a certeza da 
existência de Deus. Nestas circunstâncias só se pode crer pela fé. Aliás, isto tem 
de acontecer em todos os homens. Há domínios que a nossa razão não consegue 
explicar, destruir, abarcar, mas que também não são incompatíveis com ela. As 
mais profundas questões levantadas pela religião (qualquer que ela seja) não são 
irracionais mas a-racionais, isto é, não vão contra a razão mas ultrapassam-na. 
São, como diz Van Der Leeuw, questões que caiem na esfera do metalógico, que 
estão para além da lógica. Ora, em José Régio, tudo o que pode passar pelo filtro 
da razão passa e é, tendo por base de toda a sua análise essa mesma razão e pelo 
seu uso sistemático, que ele, em relação, por exemplo, à religião católica descrê na 
divindade de Jesus, na Virgindade de Maria, no dogma da Santíssima Trindade26. 
Estas são, no entanto, questões que Régio, por jogos mais ou menos hábeis da razão, 
pela leitura e confronto de estes ou aqueles livros (principalmente os Evangelhos) 
e pela aplicação de um exame crítico-racional a essas mesmas leituras, consegue 
facilmente desmitologizar. Resuma-se então, e à guisa de conclusão, que Régio 
só crê pela fé quando já não o pode fazer pela razão, só usa aquela quando esta 
já não chega, quando os seus limites são ultrapassados.

Em relação à existência de Deus, José Régio nunca tomou uma posição de 
ateu. O máximo que se pode dizer é que ele duvida da Sua existência, dúvida 
que, no entanto, nunca o leva a afirmar o contrário mas condu-lo, sim, a uma 
atitude de procura constante da Divindade. Várias razões existem para que ele 

26 Problemas detalhadamente analisados em AZEVEDO, Maria Manuela Gomes de; PINTO, 
António Ventura dos Santos – Op. cit. p. 22-25.
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nunca assuma um ateísmo declarado: em primeiro lugar, porque ele realmente 
nunca o foi; depois, porque houve algo com que sempre se preocupou extrema-
mente durante toda a sua vida – nunca quis que as outras pessoas perdessem a fé 
devido aos seus períodos de frieza, isto é, nunca quis ser origem de ateísmos ou 
descrenças alheios –; finalmente, e relativamente à ideia de negar Deus, porque 
ele sentia uma “espécie de constrangimento”, um quase pavor que lhe era muitas 
vezes inexplicável. Aliás, e esta é que poderá ser realmente a última das razões, se 
a sua atitude perante o problema da existência de Deus era de dúvida e se esta 
lhe impossibilita a certeza d’Essa existência, também não lhe permite afirmar o 
contrário.

O facto de Régio ser constantemente arrastado por dúvidas, com os conse-
quentes períodos de frieza ou indiferença para com a religião (como já atrás refe-
rimos), condu-lo a um labirinto onde o poeta trava inúmeras batalhas tentando 
encontrar uma resposta. É neste momento que a fé dá com mais frequência lugar 
à razão27. Mas a razão não atinge o que está para além dela e, apesar de o poeta 
ter ouvido e sentido as solicitações de Deus, continuou-se “... Em confusões, em 
dúvida, em descrença...”28. Realmente, é este o período que poderá ser considerado 
o mais crítico da religiosidade de Régio. Contudo, mesmo aqui, ele nunca nega 
abertamente a existência de Deus. Difícil será mesmo afirmar, a quem quer que 
analise a obra deste escritor, ser esta a fase em que ele mais se afasta da Divindade. 
É um problema demasiado complexo para ser resolvido com tão simples expressão. 
Este labirinto pode até (e deve, em nosso entender) ser visto como verdadeira prova 
da fé e da religiosidade de Régio. Talvez, nesta fase, lhe seja difícil encontrar a 
certeza da sua crença em Deus, pela conjugação de dois factores que, à primeira 
vista, podem parecer contraditórios mas que, na realidade, não o são: é o crer não 
crendo de que ele nos fala tantas vezes. Expliquemos melhor: José Régio vê a luz 
no fundo do túnel, isto é, pressente, e intimamente crê, que Deus existe, que, por 
detrás de todas aquelas dúvidas, está uma certeza e que toda a sua batalha nada 
mais é do que a vontade de a aclarar e cristalizar. Portanto ele crê. Contudo, e 
também já o referimos, as verdades e certezas para José Régio são, ou devem ser, 
filtradas pela razão. Mas, não podendo nela cimentar a sua crença, ele não pode 
crer. Ordenando ideias, Régio admite que crê (pela fé) embora reconheça que, 
racionalmente, o não pode fazer. Contudo, talvez ele em menos palavras consiga, 
melhor do que ninguém, explicar todo o problema:

27 Ver ponto “O homem esmagado entre Deus e o Diabo” in AZEVEDO, Maria Manuela Gomes 
de; PINTO, António Ventura dos Santos – Op. cit. p. 25-30.

28 RÉGIO, José – As encruzilhadas de Deus. 6ª ed. Porto : Brasília Editora, 1970, p. 197.
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“Pois de ti, que sei eu? Só sei que te amo, 
E te recuso, e tu me foges, e ando
De ti e mim falando em sons que clamo 
Como se fossem de se andar clamando... 
Sei que existes na voz com que te chamo, 
Como na com que fujo ao teu comando! 
E sei que tudo o que não sei, um dia, 
Nem saberei, sequer, que o não sabia...”29

Se durante longos períodos quase nem sequer se lembrava de Deus, havia 
momentos em que um sentimento vago, mal definido, mas profundo, o dominava, 
sentindo ele que lhe faltava algo de essencial, o que lhe provocava um vazio, um 
sentimento de ausência. Já aqui, um facto é indubitável: Régio precisa de Deus. 
Mas a que níveis? 

Certamente que esta questão se ligará (não só nesta pessoa como em qualquer 
um de nós) com a concepção ou concepções de Deus30 – concepção antropomórfica 
e a concepção transcendente – a abordar adiante. Por ora, preocupemo-nos em 
responder à questão levantada.

Tal como em relação às suas formas de conceber a Divindade, são também 
dois os níveis a que Régio precisa de Deus, sendo através das orações que me-
lhor os podemos conhecer, pois o poeta rezava muito31. Ressalta de uma forma 
evidente que se situavam ao nível mais elementar as necessidades que levavam 
Régio a recorrer a Deus. Seria muito mais normal que as sentisse um homem 
simples, um homem que só concebe Deus e o seu poder na presença de uma 
imagem, um daqueles seres que vive uma religiosidade concreta, que se ligue ao 
seu dia-a-dia. Num indivíduo que pratica uma vida religiosa que se lhe apresenta 
directa e objectivamente mas que, para além dela, qualquer passagem para o 
mundo mais real duma religião baseada em ideias32 já o deixa inseguro, num 
indivíduo destes, dizíamos (sem qualquer menosprezo por estes, ou dúvida em 
relação à sua profunda religiosidade), compreende-se. Régio, con tudo, com a sua 
formação intelectual, com o seu nível cultural, poderia, a nosso ver, ultrapassar 
este grau. Porém a realidade é outra e a principal necessidade de Deus, em José 

29 Sarça Ardente in RÉGIO, José – As encruzilhadas … (op. cit. (op. cit. ( ) p. 198.
30 Cf. com a concepção antropomórfica e a concepção transcendente cuja análise é efectuada em  

AZEVEDO, Maria Manuela Gomes de; PINTO, António Ventura dos Santos – Op. cit. p. 29.
31 Cf. com a seguinte cit.: “Dias havia em que rezava padre-nossos todo o dia”, in RÉGIO,                  

José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 136. O Pai-Nosso, refira-se, era a sua oração preferida.
32 Por “religião baseada em ideias”, entenda-se religião cujas cúpulas não são realidades que nós 

podemos tocar, ou ver concretamente, mas que só as podemos conceber mentalmente.
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Régio, envolvia uma satisfação terrena às suas necessidades terrenas33. Muitas 
vezes era para “achar um objecto perdido, deixar de ter uma dor de cabeça ou 
de dentes, melhorar de uma doença, conseguir a cura dum parente amigo, ser 
feliz em qualquer pequeno negócio ou transacção”34, pedir pela alma de um ente 
querido que faleceu, que Régio se diri gia a Deus e pedia o Seu auxílio. Era a este 
nível que este homem mais precisava da Divindade. Ele próprio se sentia muitas 
vezes “inquieto, perturbado e envergonhado” com o “nível rasteiro” de algumas 
das suas actuações perante Deus, e da forma como se asso ciava a Ele, pedindo-Lhe 
que lhe acudisse nas suas particularidades humanas, exigências psico-fisiológicas, 
graças e desgraças terrenas35. Veja-se toda a sua amargura neste parágrafo: “O 
quê?! como ouso pedir a Deus estas ridicularias? Que tem Ele com estas minhas 
mesquinhices? Que Deus é este a que me dirijo? Creio sequer, n’ Ele? Espero 
corrigir os seus desígnios? Não sabe Ele o que melhor me convém, lhe convém? 
Pode alterar Ele mesmo o que a sua simples existência determinou?”36.

O outro nível de necessidades também em Régio se verificava. Já referimos37 
que à segunda concepção de Deus (que às necessida des se liga) também por vezes 
o escritor se conseguia elevar, o que acontecia, porém, de uma forma mais rara. 
Os seus pedidos a Deus para, por exemplo, aumentar a sua fé, aumentar a sua 
capacidade de amar o próximo, isto é, problemas de carácter menos concreto mas 
mais teórico e metafísico, eram menos frequentes. Estas e outras necessidades 
de nível mais transcendente de pouco lhe valiam. Para quem procura Deus e o 
conhecimento de Deus, para quem reco nhece a sua pequenez e insignificância 
no âmbito da Criação e que, logo, precisa de um Deus omnipotente, aquele Deus 
Metafísico, que satisfaz necessidades menos terrenas, de pouco vale.

Tentando relacionar estes dois níveis de pedidos de Régio a Deus com o seu 
estado de espírito na altura em que os fazia, pode mos dizer que o poeta rezava 
em dias de aflição e angústia, e em dias de calma e felicidade. Nos primeiros, os 
seus pedidos visavam a satisfação de necessidades terrenas, primeiro nível que 
referimos. Nessas ocasiões, o poeta “pedia socorro”. Nos dias de calma e felici-
dade, as necessidades para que o poeta pedia satisfação eram, sobretudo, as que 
mencionamos em segundo lugar, isto é, necessidades ligadas à fé, a problemas de 
espírito, etc. Nestas alturas o espírito de Régio elevava-se a Deus por vezes até “por 
um movimento de gratidão” ou mesmo “por uma necessidade de comunicar com 

33 Cf. com a seguinte cit.: “A minha necessidade de Deus também envolvia uma satisfação terrena 
àquelas necessidades terrenas”, in RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 125.

34 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 134.
35 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 141.
36 Idem, ibidem. 
37 Cf. nota 30.
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Ele e glorificá-lo”. Mas gratidão porquê? Gratidão, primeiramente, por ter criado 
o Mundo e, depois, por atender a algumas súplicas que ele Lhe faz38.

Fizemos aqui sobressair a oração como meio de Régio contactar com Deus. 
Esta, contudo, não era o único meio de o fazer, mesmo para ele. Fizemos já refe-
rência à necessidade e à inevitável criação de uma linguagem religiosa. É o facto 
de ter de se dar forma humana à linguagem divina, à tal experiência interna do 
“numinoso”, como lhe chama R. Otto, que leva o homem a criar essa linguagem 
que, como é evi dente, é, por natureza, limitada e que existe quer ao nível das reli-
giões institucionalizadas, quer ao nível da religiosidade pessoal. Há, porém, e a 
nosso ver, uma diferença entre elas: enquanto que ao primeiro nível a linguagem é 
convencionada e tem que ser sempre usada quando se executa algum acto litúrgico 
ligado à religião em causa, ao segundo nível as regras já não são tão marcadas 
nem tão rígidas, podendo, até, dizer-se que todas as pessoas têm mais ou menos 
as suas formas próprias de expressão para comunicar com a Divindade. Dêmos, 
para este grau, o exemplo da oração. Toda a pessoa, em qualquer religião, reza; 
quão tamanha, contudo, não poderá ser a diferença entre a oração de um católico 
e a de outro! Aliás (e mais uma vez acentue-se o pessoalismo da opinião), quando 
uma pessoa reza mais profunda e intimamente, fá-lo, regra geral, através de orações 
pessoais, que surgem no momento e que têm características saídas do estado de 
espírito, do motivo que leva a pes soa a orar, da intensidade com que ela ora, da 
maior ou menor necessidade com que recorre a Deus, etc., etc.. Talvez a melhor 
prova do que acabamos de dizer seja o caso concreto que estamos a abordar. Na 
verdade, embora Régio rezasse muito (o Padre-Nosso, sobretudo), considerava que 
a melhor oração, a melhor linguagem para chegar a Deus, era o silêncio. Esta sim, 
esta é o supremo meio para comunicar com a Divindade. Mas o que é o silêncio 
e porque é tão maravilhoso para o nosso poeta? Porque esta era a oração daquilo 
a que ele chamava “humanidade superior”. Com o silêncio “é a oração qualquer 
coisa como um gratuito e recíproco apelo entre Deus e o homem”39. Quando 
Régio nada pedia ou agradecia a Deus, a sua oração atingia o silêncio, isto é, a 
abstenção de qualquer manifestação sensível40. Nada melhor, para terminar esta 
rápida abordagem da linguagem religiosa em geral e em Régio, em particu lar, do 
que quatro versos do seu Poema do silêncio:

38 Cf. todo o parágrafo com RÉGIO, José – Confissão … (op. cit. (op. cit. ( ) p. 136.
39 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit. (op. cit. ( ) p. 137.
40 Ver: “Se tantas vezes eu pedia ou agradecia a Deus mercês ridiculíssimas perante a sua imensidade, 

outras vezes me não atrevia a pedir-lhas ou agradecer-lhas senão por palavras mentais, outras só por 
sombras de pensamentos, e outras ainda (infelizmente raras) nada lhe pedia ou agradecia, e a minha 
oração atingia o Silêncio”, in RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 137. Cf., contudo, com todo o 
conteúdo dessa página.
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“Senhor! que nunca mais meus versos ávidos e impuros 
Me rasguem!, e meus lábios cerrarão como dois muros, 
E o meu Silêncio, como incenso, atingir-te-á,
E sobre mim de novo descerá...”41

Por tudo o que já ficou atrás exposto, parece já não ser abusivo afirmar que 
José Régio crê profundamente em Deus. Melhor ainda, Régio não pode conceber 
a Humanidade, o Homem, a Natureza, o Mundo, sem a existência de Deus. Se 
Ele não existisse o Mundo seria um absurdo, um conjunto caótico, uma série de 
problemas e contradições inexplicáveis. É esta mesma ideia da impossibilidade da 
existência do nosso cosmos sem a de um Deus superior que ele nos revela nestes 
seus versos:

“…
Parado, o relógio mudo
Repete a imensa charada
- Sempre viva e já safada -
De que tudo é nada-nada,
Se o Nada não tem o Tudo”42.

Todo o nosso universo seria, afinal, nada-nada se não tivesse um Tudo, um 
Deus, um ser supremo que o guiasse e dominasse.

Mas um outro aspecto fazia José Régio pensar ser impossível a não existência 
de Deus. Se assim fosse, pensava ele, quão grande era a injustiça cometida com 
aqueles que seguem as Suas palavras, que se privam do gozo da vida terrena para 
alcançar o que Ele lhes pro mete ou prometeu, que vivem em ascetismo para con-
seguir a Salva ção e a Vida Eterna. Tudo isto está bem patente no seu poema Os 
Santos, do qual se torna imprescindível transcrever alguns versos: 

“Vê bem, Deus louco!
Se os fazes tanto, ou tão pouco, 
Não desfaças dos seus fins
Os próprios teus manequins.
…
Na aposta sempre frustrada
 Do tudo ou nada,
 Vê bem, Deus nu!
Que serão, se o nada és tu?

41 RÉGIO, José – As encruzilhadas … (op. cit. (op. cit. ( ) p. 109.
42 RÉGIO, José – Cântico Suspenso. Porto : Brasília Editora, 1971, p. 94.
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Vê bem, Deus mudo!
Jogaram tudo por tudo. 
Se não existes, perderam: 
Nem sequer foram quem eram.

E, depois, pede o autor:

“Por amor, piedade ao menos,
Dos a quem dás teus acenos,
Quebra o que em ti nos resiste.
Paga-nos o que lhes deves: assume existência! existe”43.

Mas em que Deus cria José Régio?
Antes de responder à questão, convém vincar bem duas ideias que podem 

ter ficado menos claras e sem o perfeito esclarecimento das quais não nos parece 
poder-se entrar facilmente na compreensão deste ponto, pois poderá parecer a 
resposta à pergunta colocada contraditória com elas.

A primeira liga-se ao ambiente em que o poeta foi educado. Deixamos já 
transparecer que a família e as pessoas que rodeiam a infância de Régio tinham 
uma religiosidade virada para o formalismo, para o ritual, para o exterior. Não 
há dúvida que isto é um facto o que, contudo, não implica, ou não significa, uma 
fraca ou falsa religiosidade44. É bom que fique explícito que quase todas as pesso-
as da família de Régio, e, sobretudo, as que mais de perto o contactavam, eram 
profundamente religiosas. Daí, talvez, que a fé em Deus nunca tenha desaparecido 
do espírito deste homem.

A segunda ideia relaciona-se com os dois níveis de necessidades que levam 
Régio a recorrer a Deus. Também em relação a isto, quando se afirma que os 
principais pedidos que ele fazia à Divindade eram, em muito, parecidos aos de 
um indivíduo do senso comum, aos de um indivíduo normalmente de uma reli-
gião imediatista, não queríamos dizer que o nosso escritor não conseguia atingir 
a concepção transcendente de Deus, que não conseguia ultrapassar o Deus das 
imagens. Não o queríamos, nem o poderíamos dizer ao ler, principalmente, a 
última das suas obras45.

Mas voltemos, então, novamente à questão inicialmente levantada. Régio 
acredita num Deus pessoal, um Deus transcendente (entenda-se: o que está para 
além) que é “Eterno, Absoluto, Infinito, Perfeição, Verdade, Bem, Beleza”, mas 
que está preso à sua criatura, que se importa com este mundo. É, e fazendo uma 

43 RÉGIO, José – Cântico... (op. cit.(op. cit.( ), ), ) p. 126-127.
44 Cf. AZEVEDO, Maria Manuela Gomes de; PINTO, António Ventura dos Santos – Op. cit. 

p. 15-20.
45 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 124 e 126.



212

MARIA MANUELA GOMES DE AZEVEDO PINTO / ANTÓNIO VENTURA DOS SANTOS PINTO

comparação, o Deus de Moisés, um Deus que, sendo algo de distante, está sempre 
presente no mundo dos homens, um Deus pai e amigo, capaz de sentir as neces-
sidades e as angústias daqueles que criou. Mais uma vez a visão antropomórfica 
da Divindade se sobrepõe à transcendente. Este é, digamos, o Deus de Régio, ou 
melhor, a sua maneira de O conceber.

Contudo, e à luz da fenomenologia religiosa, esta não é (nem pode ser) a 
única, a perfeita, a verosímil maneira de ver a Divin dade, pois, segundo ela, todos 
os homens podem atingir o conhe cimento da religião e do sagrado qualquer que 
seja a sua mentalidade. Não se pense, porém, que isto vem de contra a posição de 
Régio, pois ele identifica-se plenamente com a análise da fenomenologia religiosa 
e não pretende, de maneira nenhuma, que a sua visão da Divindade seja tomada 
como a perfeita. Para ele, “a hipotética Palavra-Espírito de Deus não pode ser 
ouvida da mesma maneira por todos. Cada um de nós tem o Deus que pode ter: 
aquele que lhe permite a sua sensibilidade, a sua imaginação, a sua inteligência, 
a sua experiência, a sua cultura. Mais: cada um de nós, conforme os diversos 
momentos, tem diversas visões ou apreensões de Deus, - vários graus de Deus”46. 
E continua o autor, fazendo autêntica fenomenologia religiosa: “Mas entre o Deus 
da mulherzinha mais ignorante, mais simples, até mais tonta, e o Deus do mais 
inteligente, cultivado, ilustre e complexo dos homens - entre o Deus do primitivo 
que diviniza imagens materiais, atribuindo-lhes poderes supremos, e o Deus abs-
tracto do crente que todavia filosofa superiormente - pode haver uma comunidade 
que nem nós podemos saber ver. Tanto num como noutro pode haver a mesma 
verdade essencial, isto é: não passarem de aparências e modalidades resultantes 
dos diversos graus pessoais de sensibilidade, imaginação, inteligência, experiência, 
cultura, as divergências que se nos afiguram irredutibilidades”47.

Tudo isto, porém, levanta outro problema: se cada um tem o seu Deus, o 
Deus que pode ter, que tipo de manifestações tem o nosso poeta da Divindade 
para fazer d’ Ela a sua concepção? Eram manifestações que lhe chegavam pela sua 
constituição psico-fisiológica, pelas virtualidades positivas ou negativas herdadas, 
por um “quid” individual irredutível ao que quer que seja, pelo meio, o local, o 
tempo em que veio ao mundo, etc.48. Quer isto dizer que eram manifestações que 
o poeta, como já referimos e dizia R. Otto, tinha por conaturalidade, de uma 
forma intrínseca ao seu ser e que constituem aquilo a que ele chama “pré-expe-
riência”49. É esta “a intuição e o pressentimento de posições íntimas que só mais 

46 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.) p. 140.
47 Idem, ibidem.
48 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 180.
49 Cf. RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 75, 179 e 180.
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tarde viveria de facto ou em plenitude”50, é o conhecimento intuitivo de algo que 
viria a conhecer pela praxis, isto é, ele “viria ter experiência efectiva de aquilo 
cuja pré-experiência já lhe fora dada”51. Assim, por exemplo, “quando ele dizia 
“amo” sem ainda amar, “tenho necessidade de Deus” sem ainda a ter, - não fazia 
senão antecipar-se, adiantar-se, prever, profetizar . Tornava presente um inegável 
futuro”52. Concluindo, de todas estas componentes da pessoa humana como é, 
concretamente, a religião, possui Régio (não só ele mas todo “o criador”53) “um 
esclarecimento nato, uma intuição subjectiva e objectiva, um conhecimento, em 
suma, que a experiência da vida confirmará, desenvolverá, aprofundará, mas que 
a antecede e em parte a substitui”54.

Toda a religiosidade que, afinal, cada vez se vai tornando mais evidente em 
José Régio, cria neste homem um outro profundamente religioso e, até mesmo, 
“católico”. Exemplo disto é a crença na existência de um mundo e de uma vida para 
além destes. Esta Vida e este Mundo serão os perfeitos, os ideais, os verdadeiros, os 
únicos, que darão ao homem a real felicidade. É lógico que esta super-valorização 
dum termo obriga a uma desvalorização do outro, surgindo-nos, assim, a inevitável 
relatividade, insignificância e ilusão do mundo em que vivemos. Consequência 
final de tudo isto será a tomada de consciência, por parte do poeta, de que esta 
vida é uma passagem. Esta dialéctica está perfeitamente explícita e sintetizada no 
seu poema Hamlet e a Caveira:

“Por que ris, só com osso
 E três dentes? 
- Porque eu já isto, o erro é vosso: 
Vós é que ainda estais doentes”55.

Analisemos, porém, a questão mais detalhadamente e tentemos, ainda que 
brevemente, expor a abordagem que o poeta faz desta problemática.

Régio, começa, desde logo, por reconhecer que não é deste mundo, mas sim 
de “longe”, donde é e donde veio56. Depois não lhe é difícil ver que a sua vida 

50 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit. (op. cit. ( ) p. 75.
51 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 180.
52 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 181.
53 Entenda-se aqui criador como aquele que cria qualquer obra artística, literária, etc.
54 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 179.
55 RÉGIO, José – Cântico... (op. cit.(op. cit.( ), ), ) p. 53.
56 Veja-se a citação retirada de RÉGIO, José – As encruzilhadas … (op. cit.(op. cit.( ) p. 63:

«Sou de longe e vim de longe,
Para longe é que me vou...
Eis a profunda certeza
Que o andar cá me ensinou.
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neste mundo são apenas “dois dias de hospedagem”, “talvez..., uns dias de férias” 
que “o Alto lhe concedeu”. Este mundo, contudo, não realiza o homem e “feia é 
a sua maneira de hospedar um estrangeiro”57.

Mas o que dirá a Deus, quando cá chegar, o homem que Ele enviou? Talvez 
nestas poucas palavras Lhe possa resumir tudo:

“Isto, porém, meu Deus!,  é a mão de estrume 
Que sou, no meio de outras mãos de tal.
Isto é miudeza, suor, pó, azedume
Deste homenzinho trémulo e mortal.
É nisto que o teu filho se resume?
Por isto é que ele vive? isto é o que val’ ?”58

Para o autor, de facto, e como homem religioso, este mundo “nada vale”.
No entanto, não só o mundo é insuficiente, como também o homem, nele, 

nada pode fazer, nada consegue (nada de verdadeiro, note-se). Em primeiro lugar, 
“nada podemos saber, se nenhum conhecimento nos não vem «de fora»”59; depois, 
“todos os nossos saberes assentam sobre crenças: a crença é o fundamento de toda 
a nossa sabedoria”60; finalmente, “toda a nossa sabedoria nos pode servir para 
a vida terrena (para o círculo em que irremediavelmente nos movemos) porém a 
não ultrapassa. O Mistério ou a Revelação eis a nossa única alternativa para lá 
desta nossa zona”61.

Com todas estas limitações, conclui o nosso escritor, se isto é vida,

“…
Se é vida este vir vindo sempre à espera
De não sei que outra coisa apetecida,
Nem realidade sã nem vã quimera …,
Se é vida esta subida e esta descida
Atrás de não sei que outra primavera
Enquanto as primaveras vão, rolando,
E crescendo o cansaço, e o fim chegando,

Por que me atirais carregos
Que o mundo vos atirou?
São vossos..., pois vós sois deles! 
Mas não são meus, que o não sou!

57 RÉGIO, José – As encruzilhadas … (op. cit.(op. cit.( ) p. 65.
58 RÉGIO, José – As encruzilhadas …(op. cit.(op. cit.( ) p. 197.
59 RÉGIO, José – Confissão …(op. cit.(op. cit.( ) p. 234.
60 Idem, ibidem.
61 Idem, ibidem.
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Se é vida este jogar a ser jogado
Nesta ora adoração do próprio umbigo
Ora ânsia de exceder curvo ou quadrado 
De qualquer ventre ou de qualquer postigo, 
Se é vida o expresso ou contraído brado 
Deste lutar com todos e comigo,
Se é vida este contínuo e fruste parto, 
Vivi, Senhor!, vivi! mas caí farto.

Caí farto de mim, Senhor!, exausto, 
Farto de mim, de tudo, exausto, imbele,
Vazio ante esse excesso do teu fausto
E sem vida ante a Vida..., como aquele
Que, num supremo olhar e último hausto, 
Próximo já do Norte já não dele,
Mais não recolhe que a fugaz visão
Dum Pólo a que só outros chegarão...”62

Contudo, se o poeta veio de longe, também não ficará aqui e é “para longe” 
que ele vai63. Mas, e na perspectiva religiosa deste homem, como chegar, qual 
o caminho que nos levará ao Além, à Vida, à Felicidade? Essa via é o fim desta 
vida, é morte, que deve ser entendida como aquilo que dá acesso ao Tudo, ao 
Amor, a Deus. Para José Régio Amor e Morte praticamente se identificam64 a 
um certo nível:

“…
Seja quem for,
Só um dos dois pode ser
Desde que não a fingir:
A Morte, o Amor”65.

A morte tanto pode ser a passagem para um Tudo como para um “nada-
nada”. Porém, para se chegar a esse Tudo, que tipo de vida se deve ter neste 

62 RÉGIO, José – As encruzilhadas … (op. cit.(op. cit.( ) p. 193-195.
63 Cf. nota 56.
64 Atente-se na seguinte passagem de RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 224 «Nesta dúvida 

entre a Morte e o Amor, o Nada e o Tudo, como na ambiguidade entre a significação de morte como o 
fim sem sentido, «nada-nada», e a sua significação como radiosa abertura para o Tudo, o Amor, Deus, 
(o que tornaria quase sinónimos os dois termos de Morte e Amor) está toda a suprema ambiguidade de 
«Cântico Suspenso»: está, em suma, a grande suspensão do Cântico. Suponho não ser difícil ver como 
se torna coerente essa ambiguidade com as minhas intermitências entre a Fé e a Descrença, ou a minha 
tentativa de conciliação no crer-não crendo”.

65 RÉGIO, José – Cântico... (op. cit.(op. cit.( ), ), ) p. 154.



216

MARIA MANUELA GOMES DE AZEVEDO PINTO / ANTÓNIO VENTURA DOS SANTOS PINTO

mundo? Uma vida despojada de tudo o que seja glória e honra, louros e aplausos, 
fortuna e prazer, enfim, uma vida humilde e desprendida como prega a grande 
maioria das religiões. Com esta vivência, os pobres daqui serão os ricos do Além, 
os infelizes deste mundo serão os felizes no Outro. Os sem nada serão os heróis 
de que nos falam os versos seguintes:

“…
Vida!, vida sarcasta,
Brutal, terrível madrasta
Dos filhos que mais te querem!:
Que fizeste daquele pobre herói
Que sonhava os reptos de Hércules,
E sorria com olhos de veludo?
Que fizeste daquele pobre herói?
- Fi-lo herói a valer…: tirei-lhe tudo”66.

São já muitas as questões ligadas à religião e ao problema de Deus que apo-
quentam e ocupam José Régio. Começam, até, a preencher a maior parte da sua 
vida, passando, para ele, a religiosidade a estar acima de tudo. Dizendo duma 
forma mais clara, para este homem religioso, “tudo mais é secundário em relação 
à vida religiosa”67. O efémero, o relativo o contingente não podem fazer o homem 
de fé perder o sentido do Eterno, do Absoluto, do Imutável. Não é de recusar o 
interesse pelas coisas terrenas desde que “se não sobreponham à vida religiosa, 
- que seria o mais alto grau do homem mesmo que Deus não existisse; mesmo que 
Deus fosse uma invenção do homem…68 em tal caso a sua mais alta”69. Tendo a 
vida religiosa por suprema, acha Régio que o homem não a deveria submeter a 
qualquer outra tida por inferior, inclusive a vida artística70.

Tudo isto, todas estas privações neste mundo, toda esta viragem para Deus, 
vale a pena porque o homem religioso espera ter, e tem sempre, algumas recom-
pensas (para além das já referidas Salvação, Felicidade, e Vida Eterna). Uma 
delas é a capacidade de transcender as “nossas mesquinhices e tão importantes 

66 RÉGIO, José – As encruzilhadas … (op. cit.(op. cit.( ) p. 96. Cf. esta ideia com a passagem bíblica: “Bem-
-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de justiça, porque serão saciados…” (Mt. V, 3-6). Cf. ainda com Lc. XIV, 7-11.

67 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 187.
68 Note-se que Régio não acredita ser o homem que cria Deus.
69 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 189.
70 RÉGIO, José – Confissão …(op. cit.(op. cit.( ) p. 190.
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desinteligências”e, por isso, conseguir melhorar as relações com os outros homens71. 
A outra era “a certeza íntima de que só através de uma vida religiosa autêntica 
–  ... – pode “o homem ultrapassar os terríveis limites que atiram os homens uns 
contra os outros”72.

Passemos agora a outro vértice desta problemática:
Sabe-se perfeitamente que José Régio e a Religião (melhor seria Igreja?) Ca-

tólica nunca73 andaram muito de mãos dadas devido, por um lado, à descrença, 
por parte do primeiro, em dogmas que são básicos para a segunda e, por outro, 
pelas severas críticas que o nosso homem nunca poupou à religião dos seus pais. 
Mas o que é que ele critica na Religião Católica?

Não queremos debater aqui as divergências e as dissonâncias de Régio com a 
Igreja Católica. Não o queremos, porque é um problema que qualquer um (para 
além do próprio poeta) que queira acerca dele dissertar, só poderá ficar no campo 
das hipóteses pois é uma questão com prós e contras muito profundos e íntimos; 
depois, não o queremos porque esse debate retirar-nos-ia da espinha dorsal desta 
análise e levar-nos-ia para outros campos. Daí que o que vamos apresentar como 
críticas de Régio à Religião Católica praticamente se podem aceitar como sendo 
dirigidas a qualquer uma das religiões institucionalizadas existentes actualmente, 
sobretudo as do Ocidente Europeu.

Esclareça-se, desde já, que, em nosso entender, as críticas de José Régio são 
sempre no sentido construtivo e nunca destrutivo74; ele critica sempre com o fim de 
melhorar e nunca com o de destruir. Aliás, se, por exemplo, Karl Marx apostava 
fortemente na destruição da religião, Régio nem acreditava sequer na possibilidade 
de isso acontecer. “Como negar a religião, ou destruir a religiosidade humana, 
quando continua esta a afirmar-se mesmo através de tais paradoxos, sofismas, 
incoerências75 ou como quer que se lhes chame? Com Deus – e fosse que Deus 
fosse ou fosse como fosse já eu podia viver muito mais contente e aceitar a velhi-
ce e a morte: amar a vida já não só animalmente pelos sentidos e preparar-me 
tranquilamente para a morte cuja ideia aterrava os meus instintos. Os que falam 
da religião como da alienação suprema – não podem compreender de quantas 

71 Cf. com a passagem de RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 170: “Em primeiro lugar, e 
sempre não obstante, alguma real melhoria nas minhas relações com os outros homens: Além de, para 
com eles, os movimentos afectuosos que nos são naturais e comuns, – tão naturais e comuns como os 
seus opostos – às vezes, embora raras, aquelas posições que me permitia uma impressão (?) profunda de 
sobrepairar, transcender as nossas mesquinhas e tão importantes desinteligências.

72 Idem, ibidem.
73 Exceptue-se os anos da infância e os primeiros da mocidade como é evidente.
74 Isto é, a intenção dele é sempre nesse sentido e, na sua perspectiva, é isso que acontece.
75 Tudo fenómenos que se passam na sua pessoa.
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alienações ela nos liberta”76. Porém, se neste ponto Régio se opõe a Karl Marx, 
outro há em que eles se encontram e têm aspectos comuns. Tal como o alemão 
de origem judaica o que o vilacondense critica essencialmente na religião é o 
seu aproveitamento é a sua caricatura, é uma fachada de religião. Passemos, no 
entanto, mais à especificação.

O primeiro grande cavalo de batalha de Régio são os exagerados formalis-
mos religiosos. Para ele, esse “facies” da religião, quando exagerado, nada tem 
de religioso. Sigamos ou não esta ideia, é um facto que muitas festividades e 
celebrações religiosas são dignas e merecedoras desta crítica. Bastará ler, e para 
pegar num exemplo da obra deste escritor, o seu poema Reportagem77, do seu 
livro A Chaga do Lado. Aí, tudo o que seja Verdadeiro78 é esmagado, escondido, 
repelido, havendo sim o predomínio do rico, do pomposo, do ritual, do aparato. 
No fim de o lermos, e se quisermos saber o que de religioso tem tudo isto, então 
teremos de tal como José Régio o faz, perguntar:

“ …
Os santos dos altares,
Esses heróis,
Ou os mortos sob as pedras tumulares,
Que pensariam disto?
Viam tal invasão com bons olhares?”79

Continuemos em A Chaga do Lado, e enriqueçamos o nosso texto com mais 
um exemplo das críticas que Régio impõe à religião que observa praticar em seu 
redor. Citemos partes sugestivas do Non est hic80:

“…
E, blasfemando e rindo, o corpo miserando
LhO vestiram de dores.
Mas o pior foi quando
LhO cobriram de flores!
…
Espetaram-lhe a lança, - estava morto, 
Sangue manou, com água, dessa chaga... 
Mas o pior é que, para nosso conforto,
Já tudo a Pia de água benta alaga!

76 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 239.
77 RÉGIO, José – A chaga do lado. 3ª ed. Porto : Brasília Editora, 1970, p. 47-58.
78 No sentido referido na p. 19 com a cit. do poema Fértil desespero.
79 RÉGIO, José – A chaga … (op. cit.(op. cit.( ) p. 51.
80 RÉGIO, José – A chaga … (op. cit.(op. cit.( ) p. 103-114.
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…
Mas o pior foi quando, não descrentes,
Sobre dogmas e incenso O ergueram no seu sólio,
E, nos degraus sentando-se, imponentes,
Fizeram de Ele monopólio.
…”81

Toda esta religiosidade é formalmente muito bonita mas, conclui Régio, 
Deus Non est hic.

Passa depois o poeta de uma crítica dos aspectos exteriores para o mais íntimo 
e interno da religião: censura o espírito pagão com que muitas cerimónias religiosas 
eram cumpridas. Temos, também para aqui, um exemplo que ainda é actual e 
que já o nosso escritor tocou e chamou a atenção: a festa do S. João. Quantos de 
nós, ainda hoje ao festejarmos este santo, paramos a nossa folia uns instantes para 
termos um acto de reflexão e oração para com o patrono do dia? São ainda bem 
claras a este respeito as palavras de Orlando Taipa no seu prefácio à Confissão 
dum Homem Religioso: “Visitara Portalegre, em 12 de Maio desse ano, a imagem 
peregrina de Nossa Senhora de Fátima e pareceram-lhe82 tão descomandadas as 
manifestações com o mais grosseiro feiticismo, o mais chão paganismo, a mais 
grosseira idolatria – desde o ridículo dos programas que anunciavam a visita até 
às arengas de certo frade franciscano – que deveras se indignou”83. É em mui tas 
destas festas que a simples mas profunda religiosidade popular é múltiplas vezes 
explorada pelos representantes locais da Instituição que é a Igreja. Isto é sempre 
atacado de frente por um homem profundamente religioso. Podemos, finalmente, 
incluir um terceiro ponto no rol das principais práticas católicas repudiadas por 
Régio: a extrema e excessiva humanização de certos santos, de muitas imagens 
de Jesus, e até mesmo de Nossa Senhora. Ele compreendia que isso tivesse que ser 
feito para um melhor acesso das pessoas menos preparadas aos níveis mais difíceis 
da Religião e criti cava, até, quem o não compreendia84. O que ele vê, contudo, à 
sua volta são exageros e esses ele critica fortemente. 

81 RÉGIO, José – A chaga … (op. cit.(op. cit.( ) p. 107-109.
82 Lhe a ele, Régio.
83 RÉGIO, José – Confissão …(op. cit.(op. cit.( ) p. 8-9.
84 Cf. com a seguinte passagem: “O culto das imagens, que aos religiosos evoluídos de hoje parecerá 

anacrónico, ultrapassado, supersticioso, pagão, primitivo, decerto revelava (ou revela, porque ainda persiste 
nas gentes simples) um obscuro e atávico feiticismo. E nem por isso, e quem não o entende pouco entende 
das complexidades da vida religiosa profunda, era ou é vazio de verdadeira espiritualidade. Bem sabiam – 
– bem n-o sabiam, embora aparentemente o esquecessem, esses veneradores ou veneradoras de imagens! –
– que elas não são senão «imagens», retratos, evocações, dos verdadeiros Seres vivos e transcendentes que 
«estão no céu». Digamos que servem de intermediários entre os pobres de nós e Esses”, in RÉGIO, José 
– Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 56-57.
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85 “Mas se, por um lado, a religiosidade começa por implicar amor e caridade para com os nossos 
semelhantes – um amor e uma caridade ainda não propriamente religiosos no rigor do qualificativo 
– por outro predispõe o indivíduo a ultrapassar tais sentimentos enquanto meramente humanos, 
consequentemente imperfeitos e difíceis como vimos, e o inclina ao pessimismo, que também vimos, 
perante a humanidade sem a Graça”, in RÉGIO, José - Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 164.

86 Idem, ibidem.
87 RÉGIO, José – Confissão …(op. cit.(op. cit.( ) p. 188.
88 Cf. RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 40.
89 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 143.

Então, com que tipo de religião e de religiosidade se identifica José Régio?
Comecemos pela última: A religiosidade para Régio começa, por um lado, 

por implicar amor e caridade para com os nossos seme lhantes e, por outro, pre-
dispõe o indivíduo a ultrapassar tais senti mentos enquanto meramente humanos, 
consequentemente imper feitos e difíceis, e o inclina ao pessimismo perante a 
Humanidade sem Graça85. A religiosidade deste poeta, até para não cair em 
contradição consigo próprio, tinha de ser, e era, mais virada para o íntimo, para 
o interior, para o coração. Assentava no Amor e na Bondade dos homens entre 
si e na elevação desse amor comum a Deus.

Esta ideia aparece já ligada à sua visão de uma verdadeira religião, porque, 
“elevar, pois, o homem ao trono de Deus; substituir Deus pelo homem; reduzir o 
amor divino ao humano, - criar, em suma, a religião do homem - nunca poderá sa-
tisfazer os que tenham sede de Absoluto: necessidade de Deus. Quaisquer religiões 
do homem serão sempre “pequenas”, não passando de uma espécie de caricaturas 
ou paródias da Religião. Na melhor das hipóteses, de uma sua aproximação”86. 
A religião, para Régio, devia ter por missão principal “conciliar tanto quanto 
possível os aparentes inconciliáveis”87 deste mundo. A sua religião deveria ser um 
meio de apaziguar o estado interno da pessoa, um meio de fazer o indivíduo feliz. 
Daí que ele nunca concorde com a ideia de uma religião soturna e aterrada88. Na 
“sua” religião, ou melhor, na sua maneira de a conceber, enquadrava-se a ideia 
de que todas as religiões se deviam unificar, isto é, todas deviam (e devem) ser 
aceites pois, “todos os deuses (...) são verdadeiros em Deus. (... ) Todas as religiões 
são na mesma aceitáveis e insuficientes (só as pode haver mais ou menos evoluídas 
de certo ponto de vista) porque todas procuram Deus pelos nossos meios, ou O 
revelam se, por seus meios próprios hipoteticamente variados, Ele consente em 
revelar-se”89. Toda a religião, porém, deve ultrapassar o nível humano, porque, 
“qualquer chamada religião do homem fica verbal - ou se limita a conveniência 
social, a empirismo, a um sistema de convenções - se, fundamentalmente, não 
transcende essa chamada religião do homem para ser religião de Deus, manifes-
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90 RÉGIO, José – Confissão … (op. cit.(op. cit.( ) p. 171.
91 RÉGIO, José – Confissão …(op. cit.(op. cit.( ).
92 Disse ele a Orlando Taipa pouco antes de falecer.
93 RÉGIO, José – Confissão …(op. cit.(op. cit.( ) p. 239.
94 Sarça Ardente, in RÉGIO, José – As encruzilhadas …(op. cit.(op. cit.( ), ), ) oitava 24,oitava 24,oitava 24  p. 195.

tada entre os homens”90. “A religião de Deus, manifestada entre os homens” é a 
religião de José Régio.

Mas, concretizando, que religião queria José Régio?
A resposta a esta questão morreu com ele. O último capítulo do livro91 “que 

talvez Deus não quisesse que ele acabasse”92 disso, certamente, iria tratar. No 
entanto, dele só o título sabemos - A Religião  para sempre -. O que se pode di-
zer, como hipótese bastante provável, é que Régio achava que deveria haver uma 
nova forma de Religião (que ele próprio não sabia qual era), uma religião que 
ultrapassasse as debilidades que ele encontrava no catolicismo. Certamente que 
ele não ia, nesse último capítulo, apresentar as linhas básicas e mestras dessa reli-
gião, pois não pretendia ser o fundador de mais uma. A religião que ele defendia 
estava ainda em branco, estava ainda por definir e construir, tal como o quinto 
evangelho trazido, em branco, pelo profeta...

Não faremos considerações finais e globais mas servir-nos-emos, para ter-
minar, de três citações do próprio escritor, as quais, melhor do que ninguém e do 
que quaisquer expressões rematá-lo-ão:

“Viver (interiormente e exteriormente) como se Deus existisse e eu cresse não só na 
sua existência mas também na sua comunicação com os homens - já me era pois 
relativamente fácil”93.

“Soou, portanto, a hora de deitar-me.
Que eu, pois, me apresse a erguer o meu resgate 
Cantando-te, meu Deus!, meu Alto Alarme, 
Que antes de me eu deitar me despertaste! 
Meus olhos vis e vesgos de fixar-me,
Tu mos abriste à Vida e mos rasgaste... 
Bendito sejas, Pai, louvado sejas!,
Em quaisquer livros, ritos, céus, igrejas”94.

“E não mais, versos meus, palavras mortas, 
Não mais!, que a voz se me enrouquece em vão. 
Cale-me eu ao fragor, Senhor, das Portas
Do teu imenso Sim que não tem não!
Não mais eu te erga, em público, as mãos tortas,
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Com reservas a doer no coração...
Não mais! E nos silêncios do meu verso,
Fala tu!, Voz Suprema do Universo”95.
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Maria Olga Portela Gonçalves de Paz Sequeira

A Igreja do Mosteiro de São Miguel de
Refojos de Cabeceiras de Basto

Resumo
Pretende-se dar uma visão da monumental Igreja do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, 

em Cabeceiras de Basto. Na verdade, trata-se de uma grandiosa construção, possivelmente 
traça do arquitecto bracarense André Soares, construída de 1755 a 1766. Mas esta igreja, com 
curioso zimbório anterior ao da Basílica da Estrela, em Lisboa, deve ser vista e integrada 
na diacronia da história do antigo Mosteiro Beneditino. Por isso, a recente intervenção da 
DGEMN, veio dar relevo e avivar a beleza desta jóia monumental.

Abstract
This paper describes the monumental Church of the Monastery of S. Miguel de Refojos, 

located in Cabeceiras de Basto. The architect responsible for this magnificent building, built 
between 1755 and 1766, was probably André Soares, from Braga. This church, with its curious 
cupola, older than one found in the Basilica da Estrela in Lisbon, should be considered and 
included diachronically within the history of the ancient Benedictine monastery. Furthermore, 
the recent intervention by the DGEMN has revived and highlighted the beauty of this monu-
mental jewel.

 

Introdução
Quem se dirige à Praça da República na Vila de Cabeceiras de Basto, de-

para com a Igreja de S. Miguel de Refojos contígua com o Mosteiro. O edifício 
conventual ocupa o actual centro da vila e faz parte do conjunto arquitectónico 
onde cada corpo tem uma finalidade diferente. Reparte-se por dois grupos de 
corpos rectangulares e o grande claustro comunica com a igreja.

A igreja surge como a obra mais monumental deixada pela Ordem Benedi-
tina em Portugal. Contém um discurso a nível de arte e arquitectura, atingindo 
a construção a exuberância do estilo barroco rocócó, pois a arte barroca, forte e 
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pujante, despertava nos crentes também “fuentes pasiones capaces de transportar 
el alma a um nível superior”1. 

Fr. Tomás de Aquino elogiou-a como o templo de maior magnificência na pro-
víncia do Minho, e parece ter confronto com a Basílica da Estrela, em Lisboa.

O edifício religioso sobressai pela dimensão e criação do espaço, pela har-
monia do conjunto, por toda a riqueza dos ornatos graníticos, arte da talha, 
monumentalidade pela força dos frontões, imponência do zimbório e lanternim 
sobre o cruzamento do transepto que nenhum o iguala. É assistido por um vasto 
programa de cantaria e carpintaria contemplado na capela-mor, sacristia e no 
seu interior.

Apesar da ausência de plantas, de muita documentação sobre o Mosteiro de 
S. Miguel de Refojos ter desaparecido e outra andar dispersa em mãos privadas, 
os “Estados” dos Mosteiros enviados para os Capítulos Gerais, crónicas, manus-
critos e a Benedictina Lusitana, de Fr. Leão de S. Tomás, ajudam-nos a ver a obra 
deixada pelos monges de S. Bento nesta região.

Da documentação disponível é consentâneo realçar a seguinte transcrição, 
pela sua relevância:

“A igreja de São Miguel de Refoios está contigua com o dito mosteiro e he muito antigua, 
não a primeira, que ouve, mas a segunda, acrescentada no mesmo citio da primeira; 
he bastante comprida; os relligiosos tem nella hum clerigo por cura, que faz as veses de 
parocho, pello que tem sua congrua, que hoje poderá render, hum anno por outro, vinte 
mil reis, dispõe tudo de peé do altar e he nomeado pello D. Abbade do mosteiro, en dia 
de São João de cada hum anno; hoje he cura o Padre João Pacheco de Andrade. Tem 
esta igreja dous sacrários: hum na capella-mór, que he dos relligiosos; e o outro o do 
senhor cruxificado, que está no cruseiro, de parte da epistola, o qual he dos fregueses; 
fronteiro a este altar, está outro de Nossa Senhora do Rosário. O altar-mor tem no alto 
huma imagem de São Miguel, muito bem feita; e de parte do evangelho, São Bento; e 
da parte da epistola, Santa Escolástica: tudo de vulto. O altar collectral do evangelho 
he de Santo António; e o da epistola, do nome de Deos. Abaixo do cruseiro e fora das 
grades, da parte da epistola, está outro altar de Santa Quitéria; e todos estes seis altares 
estão dourados e ornados com toda a decencia; e sobretudo, no de Santo Amaro, está 
hum painel de Nossa Senhora, de singular pintura e também boa a do painel, que lhe 
corresponde, da outra banda. Na ilharga do frontespício da igreja, contíguo ao convento, 
está huma elevada torre de pedra, de cantaria, en que estão os sinos e relogio2.

1 VARRIANO, John – A arquitectura italiana del Barroco al Rococo. Madrid: Aliança Editorial, 
1990, p. 14.

2 CRAASBEECK, Francisco Xavier da Serra – Memórias Ressuscitadas da Província de Entre 
Douro e Minho no ano de 1726, ed. Carvalhos de Basto, 1992, pp. 269-270.
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Sobre o lançamento do edifício outro documento diz:
“Lançou-se a primeira pedra na igreja nova de basto no ano de 1755 e lançou-a o 
Rmº Fr. Francisco de S. José, sendo D. Abade do Mosteiro, com todas as cerimónias 
pontificiais”3. Sagrou-se em 1766.

Aquando do regime dos abades trienais eleitos em Capítulo Geral, Refojos 
em 1570 era governado pelo prior Fr. Tomás de Touro, o primeiro abade do 
mosteiro. Procurou-se fazer a reforma dos edifícios monásticos e oficinas e ao 
mesmo tempo, instituiu-se o Colégio de Latinidade. O Capítulo Geral de 1590 
estabeleceu prioridades para as obras dos mosteiros.

As de Refojos começaram na primeira metade do século XVII, incluindo a 
igreja nova que ainda se construía por volta de 1644 conforme testemunha Fr. 
Leão de São Tomás4. O templo religioso seria apeado e reconstruído com outro 
espírito e novo plano, sendo que seguia os ditames de Tibães, por deliberar a 
reforma arquitectónica dos velhos mosteiros seguindo-se inspirações barrocas. 
Neste período, a igreja de Refojos figurava em terceiro lugar.

Como já foi dito, em 1644 segundo o cronista Fr. Leão de São Tomás, in-
cluía uma igreja nova para monges e fregueses com formosa entrada, alameda e 
terreiro comprido.

A construção teve acordo entre o arquitecto bracarense André Soares (da 
escola de Braga) e o abade geral beneditino de Refojos Frei Francisco de São José 
entre o período de 1758 e 1761. O padre Fr. Tomás de Aquino louvou-lhe a grande 
empresa de edificação da igreja. A obra foi continuada pelo irmão donato Fr. José 
de Santo António Vilaça, vindo de Tibães para Refojos, onde trabalhou de 1764 
a 1770. Terá sido o entalhador do famoso cadeiral e pensa-se que foi o primeiro 
que o executou, pois durante anos foi atribuído ao entalhador Manuel Carneiro 
da Costa e ao ensamblador José da Costa Fernandes.

Eram necessários os seus serviços e quando aí chegou, no novo edifício ainda se 
levantavam paredes, construíam abóbadas, lajeavam capelas e instalavam vidraças, 
obrigando-se a tomar parte na campanha dos enquadramentos graníticos e parece 
ter desenhado algumas das molduras das portadas e confessionários embutidos 
nas paredes, e riscado o “pátio da igreja”. Aquando da sua transferência para 
Pombeiro, os trabalhos continuaram por mais de uma década, depois de 1770.

Do jardim da Praça da República visualiza-se a fachada da igreja que nos 
transmite uma imagem muito equilibrada. 

3 SÃO LUÍS, Fr. Francisco de – Apontamentos beneditinos Mosteiro de Singeverga, citando o 
Costumeiro de Basto, f. 100-101.

4 SÃO TOMÁS, Fr. Leão – Benedictina Lusitana I, Lisboa, IN-CM, 1974 (1644) p. 493-502.
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O alçado principal data de 1763. Tem porta com jambagem de granito traba-
lhado sobrepujada por um nicho que abriga o padroeiro S. Miguel, a flanqueá-lo 
dois janelões proporcionais de moldura de pedra e à frente um varandim de 11 
metros de comprimento. As armas da Congregação de S. Bento desfrutam-se no 
tímpano.

A cruz de remate encima o elegante frontão da empena e dois fogaréus de 
grande equilíbrio. Existem, ainda, dois nichos com as estátuas de S. Bento (à es-
querda) e sua irmã Santa Escolástica (à direita). Logo abaixo dos nichos existem, 
também, janelas simples, graciosas e bem delineadas.

É ladeado por duas sólidas e elegantes torres sineiras de granito que se 
enquadram com perfeição, com cúpulas de cantaria circundadas de balaústres, 
fogaréus e pirâmides de remate em cada ângulo. A da esquerda contém quatro 
sinos com marcas e inscrições. “Desfesse a torre por ameaçar ruína, e desceram-se 
os sinos; fez-se um campanário, em q se puzerão os sinos piquenos; concertou-se 
o relógio e fezse hua (…) os sineyros desgastaram”5. Em 1829 um raio danificou 
a torre do lado direito, mandada reparar pelos monges ao mestre canteiro Pedro 
José Luís.

Na igreja conventual, entra-se através do pórtico ou pelo claustro que dá acesso 
imediato ao transepto. O magnífico templo alcança a superfície de 2 819 metros 
quadrados, de uma só nave, planta de cruz latina e uma cobertura de duas águas 
constrói-se no centro da povoação. Logo à entrada, de cada lado contém uma pia 
de granito em formato de concha para a água benta. Tem duas capelas e vários 
altares, sendo a capela mor a mais desenvolvida a fechar o espaço rectangular 
e a atrair o olhar dos crentes. A nave tem nas paredes encorporados também, 
lateralmente, três confessionários. Ao entrar no templo, do lado esquerdo há uma 
pequena sala, o baptistério de pau preto com ferragem dourada que está registado 
no “Estado” de 28 de Abril de 1770, por baixo do coro alto que dá entrada para 
a torre sineira. De cada lado da nave encontram-se dois altares interligados pelas 
balaustradas de madeira e outros dois no cruzeiro. A luminosidade é dada por 
janelões por face sendo cego o do lado esquerdo ou do Evangelho. “No dia 11 de 
Março de 1769 o abade de Refoyos, Fr. Tomás de S. Caetano contratou com o 
mestre Manuel Moreira Dias o fabrico das grades com a perfeição e segurança com 
que fez as do Mosteiro de Tibães que estão no corpo da igreja com suas pirâmides”6. 
E o “Estado” de 1770 anota que as grades do corpo e do Baptistério, de pau preto 

5 ADB – Estado Cappitolo do Mosteiro de S. Miguel de Refoyos, 1693. Congregação S. Bento. 
133.

6 SMITH, Robert. C. – As grades de Tibães e a sua prol (1668-1783), Belas Artes, Boletim da 
Academia Belas Artes de Lisboa, Lisboa, 1775, série 2ª, nos. 28-29.
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com ferragem dourada, estavam feitas. Contudo, sabe-se que em 11/III/1769 o 
abade de Refojos Fr. Luís de S. Caetano (1767-1770), tinha feito contrato com o 
mestre ensamblador Manuel Moreira Dias, que morava no Porto, em frente ao 
Mosteiro de S. Bento da Vitória, para essa obra com perfeição e segurança com 
que tinha feito a de Tibães, ao custo de 1100$000 reis7.

Os altares laterais separados por grade de madeira colocam-se de cada lado 
da nave, situando-se do lado esquerdo o de Nª Srª das Dores e o de Santa Ana e 
Nossa Senhora é resguardado por vidraça. No meio está colocado o quadro com 
as indulgências concedidas pelo Papa Pio VI em 1787. Do lado oposto, situam-
se os altares de Nossa Senhora da Conceição e o de Santa Quitéria. Conforme 
o Estado de 1789 “se pintarão de mármores e se dourarão na talha, e aonde 
o pedia a arte, os dous Altares Collateraes, e os quatro do corpo da igreja e as 
quatro sanefas que estão por cima delle”. Próximo, visualizam-se os dois singelos 
púlpitos defronte um do outro, adossados às paredes, de planta quadrangular e 
dosséis de cunho barroco joanino, feitos em madeira de castanho no triénio de 
1777-1780, pintados e dourados no triénio de 1786 -1789, como grande parte 
das obras da igreja. Um dos acessos é feito pela porta com moldura de pedra da 
actual sacristia e outro quem entra pela porta dos claustros, do lado direito. A 
11 de Março de 1769 Manuel Moreira Dias, mestre ensamblador, morador no 
Mosteiro de S. Bento comprometeu-se a fazer as grades e os púlpitos como em 
Tibães, por 1100$000 reis e fez também, em 1770 as grades do coro e quatro 
estantes por 800$000 reis.

Junto da Capela-mor, magnificamente entalhada, entra-se na ante-sacristia 
ou átrio da abóbada e sacristia seiscentista articulada ao claustro, a qual mantém 
já do triénio de 1626 -1629 o lavabo ou lavatório litúrgico de pedra. A mesa con-
tratada em 31 de Maio de 1717 é de material de bom castanho e pau preto, com 
tampo giratório, onde cada arcaz que se pode considerar quase únicos, mede 1,02 
metros de altura, 10,07 de comprimento e 1,17 de largura. É referida no “Estado” 
de 1716-1719, obra do enxambrador bracarense Agostinho Marques, como consta 
do contrato de 23/V/1717.

A Sacristia é uma sala ampla, com belo tecto cujo material é a pedra, abóba-
da artezoada e arco abatido a descansar nas mísulas. Mantém o altar barroco ao 
centro ladeado de ornatos graníticos e a parede tem espelhos com moldura. Tem 
quatro vidraças e pórtico barroco entre curiosos lavores de granito e alberga um 

7 BRANDÃO, D. Domingos de Pinho – Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura da 
Cidade e na Diocese do Porto. Documentação, IV, 289-292; SMITH, Robert C. – As grades de Tibães e 
sua prol (1668-1783). Belas Artes. Boletim da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa. Lisboa, 1775, 
2ª série, nos 28-29. Cfr. Documentos em Arquivo Distrital do Porto – Po 2. Nº 316, fls. 34-35 e nº 303, fls. 
157-158.



228

MARIA OLGA PORTELA GONÇALVES DE PAZ SEQUEIRA

altar de talha dourada. “Fez ao redor da mesma ante-samchristia de nove palmos 
em ateo et quatro de lazer com que fica a caza mais aprazível et amparada”8. Dois 
armários contadores flanqueiam a entrada9. O Estado de 1713/16 refere que “se 
aperfeiçoou a samchristia com hu retablo novo e com (…) de Nossa Senhora da 
Conceição pessa de novo com vidraça, ferros e redes”.

Suportada por vigoroso arco de berço em granito e trabalhado em estilo 
barroco observa-se o escadario com dois lanços que vai dar ao convento do lado 
nascente10. “O tecto em estuque contém os elementos separados do brasão da an-
tiga Congregação beneditina portuguesa (Castelo, mitra segurada por dois anjos, 
Leão com báculo)”.. Existe, ainda, uma passagem por trás da capela-mor para 
o exterior e passa-se para a cabeceira da igreja, onde no alçado lateral exterior 
fica a varanda solário (1816) ligada também, por um escadario de pedra parcial-
mente descoberta, com um alpendre de três faces e uma colunata de pedra com 
entrada pelo portão de ferro voltada para o jardim e ribeira. A porta de entrada 
é encimada com o símbolo do sol feito em granito.

O “Estado” de 1816 refere “abriu-se um solário no lameiro do terreiro de 
noventa e duas braças”.

A Sacristia actual situa-se perto da Capela do Santíssimo Sacramento. Liga-se 
à igreja por duas portas: uma do lado direito quem entra pelo pórtico principal e 
outra próxima do transepto. É lá que se guarda a paramentaria, alfaias litúrgicas 
e outro espólio para a celebração da eucaristia.

A Capela do Santíssimo Sacramento, ampla e saliente, destaca-se pela 
planta oitavada e abóbada cilíndrica e quatro janelões. Situa-se no lado direito, 
ao nível do transepto, próxima da actual sacristia da ala nascente, sendo distinta 
pelo gradeamento de 1767 a 1786, para uso dos monges que o veio a aumentar 
com esta construção. O altar tem frontal, a cruz de Cristo e o sacrário ao centro. 
Os seis castiçais em madeira dourada que compõem a banqueta da Capela-mor 
encontram-se dispersos pela referida capela e capela do Santíssimo Sacramento 
datando do triénio de 1764/1767, quando se construiu o retábulo principal. O es-
tado deste triénio refere que o tesoureiro “deo para meya dúzia de castiçais e cruz 
de Santo Christo settenta e três mil e seiscentos reis” e “ficão dadoz seis castiçais 
de talha de seis palmos cada hum e hua Cruz para o meyo com o Santo Christo, 
tem uma altura de 1,30 metros onde sobressai querubins na base e no meyo do 
castiçal”. A guarnecer as paredes da capela existem de cada lado dois quadros de 

8 ADB – Estado Cappitolo do Mosteyro de S. Miguel de Refojos, 1629. Cong  S. Bento 133.
9 As portas da sacristia são em madeira de angelim como informa o “Estado para Cappitolo do 

Most. de S. Miguel de Refojos”. 1713. Cong. S. Bento, 133.
10 DIAS, Fr. Geraldo. J. A. Coelho (OB) – O Mosteiro de S. Miguel de Refojos: monumento 

emblemático de Cabeceiras de Basto.
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tela com pinturas da Última Ceia e do Milagre de Maná, encimados por sanefas 
de madeira. Para aí, foram transladados os restos mortais do monge jerónimo e 
abade comendatário Fr. Diogo de Murça, que morreu em 1570. 

No meio do cruzeiro está uma campa grande e bem lavrada com um es-
cudo de armas dos Rebellos, Vasconcellos, Leites e Pereiras que é da Casa do 
Barrosão. Existem outras campas com datas de 1635, 1638, segundo Francisco 
Xavier Craaesbeck e parece ter existido outras com datas de 1674, 1679 e 169411. 
O soalho de madeira deixa, ainda, perceber os antigos taburnos de sepulturas. 
Em 30 de Abril de 1816 “concertarão-se de novo as campas das sepulturas e se 
fizerão alguas de novo”. 

O claustro representa o coração do Mosteiro e como todos foram construídos 
para uma função. O conjunto construído ao longo do Século XVII, além de servir 
de acesso à igreja durante séculos, foi sítio de oração, de convívio, de reunião e 
sepultura de outros monges, como mostram algumas das pedras com números 
gravados nas sepulturas. A data de 1690 encima a porta do edifício conventual que 
vai dar aos claustros. Agora, acolhe a maior parte das manifestações sócio-culturais 
organizadas pela autarquia. Existem cinco portas e dois escadarios de granito: o 
da ala sul constituído por patamar de três degraus, vinte e oito de elevação e sete 
de nível da varanda leva ao coro alto da igreja e Câmara. A luz é recebida por 
duas aberturas que acompanham o ângulo do corrimão com o tecto à medida 
que se sobe, enquanto outro transporta aos Paços do Concelho. Uma das portas 
dá para a sacristia primitiva e outras duas levam ao Auditório Municipal, que 
se presume ser o antigo refeitório dos monges)12. As outras ligam-se à igreja. É 
um corpo singular de espaço fechado, de forma quadrangular, com um andar 
superior fechado. É assente em nove arcos determinando quatro galerias de trinta 
metros cada, colunas monolíticos e gosto dórico. No espaço livre e a céu aberto 
encontra-se ao centro um lago granítico rodeado de cedros, outrora rodeado de 
buchos e murta.

O zimbório constitui uma obra importante de cantaria apreciável com oito 
gomos de granito assentes em colunas geminadas. A região tem potencialidades 
graníticas, não admira ter sido aplicada como material de construção.

De forma oitavada situa-se sobre o cruzeiro no espaço com o transepto da nave 
da igreja, principia a 19 metros de altura, eleva-se a uma altura aproximadamente 
de 35 metros, tem 12 metros de eixo maior e 10 de menor e a cúpula oval do 

11 CRAEESBECK, Francisco Xavier da Serra – Memórias Ressuscitadas da Província de Entre 
Douro e Minho no ano de 1726. vol. II. Ponte de Lima. Ed. Carvalhos de Basto, Lda, 1992, p. 269.

12 O Cabeceirense António Maria Gonçalves (completou 100 anos em 2005) recorda a existência de 
um púlpito de madeira nesta sala.
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zimbório dá à igreja a nota verdadeiramente grandiosa e opulência em termos de 
arquitectura. Circunda-se por um robusto lanternim que deixa penetrar a luz no 
edifício religioso e exteriormente é rodeado por varandim balaustrada em granito, 
intercepcionado por plintos que constituem a base de doze bispos e pontífices e, 
também, pináculos. A pétrea imagem de S. Miguel com a altura de 2,64 metros 
destaca-se ao centro, sendo que, o acesso é dado pela escada exterior.

No triénio de 1807 “concertou-se a cobertura de chumbo do zimbório e as 
vidraças do mesmo” e “em 30 de Abril de 1816 “alimpou-se todo o zimbório por 
dentro. Por fora se lhe fez todo o reparo (…) e necessário para evitar lhe entrar 
a humidade”. 

O transepto notável e alongado, estilo Renascença tem quatro janelões e 
quatro óculos servidos por varandim circular. Mantém altares colaterais com 
retábulos barrocos como o de Nossa Senhora do Rosário e a imagem do Sagrado 
Coração de Jesus, ladeado por S. Bento e Santa Escolástica, próximo da Capela 
do Santíssimo Sacramento. 

Na ampla capela-mor de 15 metros de comprimento, por oito metros de largu-
ra existe um retábulo de talha dourada em estilo barroco, obra prima de Frei José 
de Santo António Vilaça. Do lado esquerdo deixa perceber a imagem de S. Bento 
e a de Santa Escolástica à direita. “O remate do retábulo projecta-se para fora 
da vertical cobrindo a abóbada em notável construção. O “Estado” de 1764-1767 
anota a construção do retábulo, sua maquineta e um quadro grande de S. Miguel, 
obra do escultor beneditino e irmão donato Frei José de Santo António Vilaça. O 
trono dourado é iluminado em dias de festa com noventa velas de cera.

Lateralmente, nesta capela existe um cadeiral monástico para a celebração 
da homilia e para ofícios litúrgicos solenes. Os assentos de madeira são corridos, 
alongando-se em dois planos sobrepostos e mais saliente duas cadeiras tipo aba-
cial. Logo por cima do cadeiral existem três janelões com moldura de talha. Sob 
o cruzeiro o altar e imagem de Jesus Crucificado voltado para os fiéis, segundo 
ditames litúrgico-pastorais do Concílio Vaticano II.

À entrada da igreja encontra-se o coro alto assente sobre um arco abatido 
com nervuras e caixotões de granito. O cadeiral de madeira do coro estende-se de 
um e de outro lado em forma de U e compõe-se de dois andares com 45 estalas 
com a do abade ao centro. A encimar existem molduras vazias de quadros. A obra 
é do entalhador Manuel Carneiro da Costa Fernandes, de Braga, com contrato 
em 15/2/1768. Os estudos do Prof. Geraldo Coelho Dias deixam perceber que 
“as grades do coro e quatro estantes para livros grandes, 12 estantes de Breviários 
e 1 das Epístolas são obra do artista portuense Manuel Moreira Dias pelo custo 
de 800$000 reis. 

Próximo e em balcões sobre a nave encontram-se dois órgãos e a casa dos 
foles por trás do órgão. O do lado direito é o verdadeiro e o do lado esquerdo o 



231

A IGREJA DO MOSTEIRO DE SÃO MIGUEL DE REFOJOS DE CABECEIRAS DE BASTO

mudo. Aquele foi construído pelo organeiro galego Francisco A. Solla sendo a 
caixa da autoria de Frei José Vilaça e a réplica de 1771. O Estado de 1777/70/73, 
refere que “anda-se fazendo a caixa do órgão a qual está em bons trabalhos para 
se principiar a accentar”. O da esquerda contém as estátuas da Religião, Valor 
e Concórdia e o da direita, a Fé, Esperança e Caridade a coroar a fachada. No 
triénio de 1807 “pintarão-se, dourarão-se as caixas de órgãos e se fazerão canos 
prateados e dourados”. E ainda “a caixa ou buffet ou bacia de pirâmide invertida 
está assente em atlantes, verdadeiras carrancas fantásticas e algo diabólicas, foi 
desenhada pelo irmão donato Frei José de Santo António e é monumental em 
estilo barroco, talvez a mais antiga caixa de órgãos que se fez”13.

O cruzeiro com localização na Praça da República tem a data de 1737 e a 
inscrição AB. Fr. Gab.el de Stª Thereza “já antes da igreja fora mudado de sítio 
o cruzeiro ou padrão do largo fronteiro”14.

Actualmente a igreja em termos de função religiosa tem o secretariado de 
apoio à paróquia. Mantém funções neste, com abertura da liturgia eucarística. 

Conclusão
A recente intervenção da DGEMN marca o relevo que representa a igreja 

de S. Miguel de Refojos para os seus paroquianos, que hoje se mantêm como 
seus guardiões.

Por toda a descrição das obras pode verificar-se a qualidade dos mestres que 
a edificaram, a importância e empenho da comunidade a que se destinava e os 
grandes impulsionadores do projecto.

Perante esta grandiosidade de construção compreendemos os louvores que 
Fr. Leão de S. Tomás lhe teceu nas páginas da sua Benedictina Lusitana, pois 
não esqueceu a alma beneditina. A gratidão mostra-se também pela lembrança 
e pela presença.

A Vila de Cabeceiras de Basto orgulhar-se-á sempre deste seu ex-libris de um 
passado glorioso que não volta mais.

13 DIAS, Fr. Geraldo J. A. Coelho (OB) – O Mosteiro de S. Miguel de Refojos: monumento 
emblemático de Cabeceiras de Basto. 

14 Dicionário de História da Igreja em Portugal, planeado e iniciado por António Alberto Banha de  
Andrade, dir. de Fernando Jasmins Pereira. Ed. Resistência, S.A.R.L., 1983.
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A Presença da Bíblia nos documentos do 
Livro Preto da Sé de Coimbra1

Resumo
Quem habitualmente lê obras medievais encontra, com frequência, citações bíblicas. 
O que levará os escribas daquela época a recorrer com tão admirável naturalidade à 
Sacra Pagina a ponto de integrar passos do texto bíblico, não só nas vidas de santos, em 
descrições de milagres, em relatos de peregrinações, em crónicas de cruzadas, mas tam-
bém em textos de natureza legal como acontece no Livro Preto da Sé de Coimbra? Os 
notários medievos usarão a Sagrada Escritura indiscriminadamente ou, pelo contrário, 
evidenciam preferências por certos livros da Bíblia? Recorrer à Auctoritas será sinónimo 
de cultura superior dos seus utilizadores? O artigo que se segue procurará responder a 
estas questões.

Abstract
Quotations from the Bible are often found in medieval works. What led those authors to 
use the Sacra Pagina so admirably and naturally, such that biblical passages can be found 
not only in the descriptions of the lives of Saints, of miracles and pilgrimages, in the 
chronicles of the Crusades, but also in legal texts, like the Livro Preto of the Cathedral of 
Coimbra? Did the medieval notaries use the Sacred Scriptures indiscriminately, or did 
they, on the contrary, reveal their preferences for certain books from the Bible? Was the 
recourse to the Auctoritas synonymous of their users’ superior culture? This paper is an 
attempt to answer these questions.

“Tua sunt haec omnia: et quae de manu tua accepimus dedimus tibi”2

1 Livro Preto: Cartulário da Sé de Coimbra. Texto integral. Direcção científica P.e Avelino de 
Jesus da Costa. Direcção editorial Manuel Augusto Rodrigues. Coimbra : Arquivo da Universidade de 
Coimbra, 1999. Citaremos sempre esta obra com as siglas L. P.

2 I Paral. 29,14.
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Quem habitualmente lê obras medievais encontra nelas, com frequência, cita-
ções bíblicas. É compreensível que vidas de santos, descrições de milagres, relatos 
de peregrinações, Specula destinados à formação moral de aristocratas, regras 
monásticas e até crónicas de cruzadas, recorram ao texto sagrado como ilustração 
e suporte das suas afirmações. No entanto, torna-se mais surpreendente o recurso 
à Sagrada Escritura em textos de natureza legal, ou seja, diplomas de compra-       
-venda, doações, escambos, cartas de agnição ou de incomuniação e testamentos 
(para citar só alguns), como acontece no Livro Preto da Sé de Coimbra.

O que levará o escriba a recorrer com tão admirável naturalidade à Sacra 
Pagina a ponto de integrar passos do texto bíblico nos diplomas legais que está a re-
digir? As citações bíblicas serão sinónimo de cultura superior dos seus utilizadores? 
Os notários medievos usarão a Sagrada Escritura indiscriminadamente ou, pelo 
contrário, evidenciam preferências por certos livros da Bíblia? A resposta a uma 
parte destas questões pode encontrar-se na formação escolar do clero medieval.

Quando o mundo romano declinou, submerso pela onda invasora dos 
bárbaros, e a organização escolar do império desapareceu, coube à Igreja, por 
dever de ofício, estabelecer um novo modelo pedagógico. Assim, à semelhança 
do que fez noutros domínios, recolheu os “despojos” da cultura clássica fun-
dindo-os com ensinamentos cristãos. Aqueles só por si não bastavam. Serviam 
apenas, como explica S.to Agostinho no princípio do século V no seu De Doc-
trina Christiana3, como disciplinas propedêuticas para alcançar a verdadeira 
ciência – a Bíblia. Os expoentes desta síntese cultural, a quem se fica devendo 
a salvação das letras profanas, são Boécio, Cassiodoro e Gregório Magno. Na 
Península Ibérica avultam os eruditos Martinho de Braga, Leandro de Se-
villa, Bráulio de Saragoça e, acima de todos, no século VII, o grande Isidoro 
de Sevilha. Mas o triunfo do monaquismo, modelarmente encabeçado por 
S. Bento a partir do século VI, advoga, por inspiração oriental, uma maior as-
cese.

Assim, o candidato a monge deve antes de mais fazer uma conversio morum, 
isto é, abandonar tudo o que se relacione com o mundo exterior: banquetes faus-
tosos, vestuário rico, relações com mulheres e, evidentemente, a cultura profana 
da qual a leitura dos poetas e prosadores carregados (afirmava-se) de sensualidade 

3 “Quelli che si chiamano filosofi, e in modo particolare i platonici, se per caso hanno messo in 
circolazione idee vere e conformi alla nostra fede, bisogna non solo non temerli, ma reclamar loro quelle 
idee per il nostro uso, come a degli indebiti possessori”. Cfr. RICHÉ, Pierre – Le scuole e l’insegnamento 
nell’Occidente Cristiano dalla fine del V secolo alla metà dell’XI secolo. Roma : Società Editoriale 
Jouvence, 1984, p. 388. Esta concepção de St.º Agostinho, que colocava o saber clássico ao serviço da 
erudição cristã, continua a repetir-se ao longo da Idade Média. Cfr. Infra, nota 32.
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desviava o monge dos seus verdadeiros objectivos. A partir de então só a Bíblia 
seria fonte de toda a sabedoria. Os amantes das ciências físicas poderiam satisfa-
zer-se lendo o Génesis; os que se interessavam por História deveriam estudar as 
Crónicas do Antigo Testamento; os apaixonados pela poesia encontrariam nos 
Salmos fonte de inspiração.

O novo modelo pedagógico que vigorará no Ocidente, na prática até ao 
advento das Universidades, será aquele que provém da escola monástica, ou seja, 
abandono do conhecimento obtido a partir das Artes Liberais em benefício da 
exclusividade do estudo da Bíblia. A iniciação a este plano fazia-se basicamente 
sob duas vertentes: aprender a ler e a memorizar aquilo que se lia.

A verdadeira “cartilha maternal” era o Saltério. Não o livro dos Salmos da 
Bíblia mas, como explica o Professor Avelino de Jesus da Costa, um livro litúrgico 
com os salmos distribuídos pelos diferentes dias da semana e as diversas horas do 
Ofício divino4. A partir desta obra, o monge repetiria murmurando sem descan-
so, como um zumbido de abelha, o texto até sabê-lo de cor – lectio5. Só depois 
disto poderia verdadeiramente fazer a meditatio, isto é, apreciar, saborear com o 
palatum cordis, o sentido daquilo que estudara.

Os santos monges e os varões mais eruditos procuravam amenizar esta apren-
dizagem (tantas vezes penosa)6, assemelhando-a a imagens alimentares7 que decerto 
influiriam positivamente no aluno. Assim, designavam a repetição constante do 
texto, transformada numa espécie de memória muscular da mastigação, por 
ruminatio exortando a que se apreciasse o sentido das palavras, incessantemente 
murmuradas, in ore cordis.

4 “A biblioteca e o tesouro da Sé de Coimbra nos séculos XI a XVI” 2.ª edição. Boletim da Biblioteca 
da Universidade de Coimbra, Coimbra : B.G.U.C., vol. 38, 1983, p. 15.

5 Hugo de S. Vítor, que defendia uma finalidade contemplativa para a Sagrada Escritura, explicava 
que tal objectivo só seria atingido mediante a lectio, a meditatio, a oratio e a operatio que resultariam na 
contemplatio. Cfr. CHÂTILLON, Jean – “La Bible dans les écoles du XII.e siécle” in Le Moyen Age et la 
Bible, sous la direction de Pierre Riché ; Guy Lobrichon. Paris : Beauchesne, 1984, p. 181.

6 Era, segundo o capítulo 48 da Regra de S. Bento, uma penitência quaresmal: “Nos dias da 
Quaresma, desde manhã até ao fim da terceira hora, entreguem-se à leitura (…). E nestes dias da Quaresma 
cada um receberá um livro da biblioteca que lerá seguido do princípio ao fim. Estes livros devem ser dados 
no princípio da Quaresma”. Cfr. ESPINOSA, F. – Antologia de textos históricos medievais. Lisboa : 
Sá da Costa, 1976, p. 135.

7 Numa comunidade em que os prazeres da mesa eram frugais, ou inexistentes, sugestivas referências 
a mastigar e saborear poderiam ter um efeito positivo. Sobre a dieta monástica, cfr. MOULIN, L. – La 
vie quotidienne des religieux au moyen Age Xevie quotidienne des religieux au moyen Age Xevie quotidienne des religieux au moyen Age X -XVe-XVe-XV  siècle. Paris : Hachette, 1987. Sobre a exortação 
a saborear a lectio divina, vid. DUBOIS, Jacques – “Comment les moines du Moyen Age chantaient 
et goûtaient les Saintes Ecritures” in Le Moyen Age et la Bible, p. 262. Outra imagem alimentar 
transposta para o domínio espiritual pode ver-se na lenda da chamada “aleitação” de S. Bernardo. Cfr. 
DIAS, Geraldo J. A. Coelho – “A «aleitação de S. Bernardo» e a devoção Mariana dos Cistercienses. 
Iconografia de uma lenda” in Cister no Vale do Douro. Porto : GEHVID, 1999, p. 254.
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A primeira tentativa de alteração a este programa de estudos ocorreu no 
tempo de Carlos Magno. O imperador descobrira que os clérigos não tinham 
conhecimentos suficientes para celebrar, com fidelidade, a palavra divina “por-
que o que a piedosa devoção ditava fielmente ao espírito, a língua sem educação, 
devido à negligência do estudo não estava apta a exprimi-lo sem erro”8. Por isso, 
em 789 no seu Admonitio Generalis o citado imperador recomenda aos mosteiros 
que reúnam e associem a si próprios, não apenas os meninos de condição servil, 
mas também os filhos dos homens livres. Exorta ainda que em cada mosteiro ou 
bispado sejam emendados os salmos, os sinais da escrita, os cantos, o cômputo, a 
gramática e os livros católicos; porque muitas vezes alguns desejam rezar a Deus 
correctamente, mas rezam mal por os livros não estarem corrigidos. Assim, no 
mesmo diploma, Carlos Magno recomenda igualmente àquelas instituições que 
não permitam que as suas crianças corrompam os ditos livros ao ler e ao escre-
ver9. Na verdade, refere ainda o citado imperador na Capitular De Emendatione 
Librorum et Officiorum Ecclesiasticorum: “acharás as homilias para os ofícios 
nocturnos compiladas pelo labor infrutífero de alguns, a despeito da sua intenção 
correcta, inaproveitáveis porque foram escritas sem as palavras dos seus autores e 
estão cheias de um infinito número de erros” facto este que Carlos Magno declara, 
no citado documento, não suportar. Por este motivo encarregará Paulo Diácono 
de “reformar essas lições”10.

A consequência imediata do chamado Renascimento Carolíngio foi relativa-
mente modesta, mas lançou as primeiras bases para o movimento de renovação 
escolar do Ocidente. Na verdade, teria que aguardar-se o ano de 1179 para que o 
papa Alexandre III decretasse no III concílio Lateranense, não só a criação das 
escolas episcopais, mas também a gratuitidade do ensino para todos e a instituição 
de um benefício suficientemente amplo que garantisse a manutenção de um profes-
sor salvaguardando, deste modo, a qualidade do ensino naquelas ministrado11.

8 Capitular De litteris colendis dirigida em 786 a Bagulfo, abade do mosteiro de Fulda, onde veio a 
funcionar uma das mais famosas escolas carolíngias. Cfr. ESPINOSA, F. – Antologia de textos históricos 
medievais, p. 151.

9 Cfr. ESPINOSA, F. – Ob. cit., p. 152.
10 IDEM, ibidem, p. 153-154.
11 “A igreja de Deus, como uma mãe piedosa, é obrigada a velar pela felicidade do corpo e da 

alma. Por esta razão, para evitar que os pobres cujos pais não podem contribuir para o seu sustento 
percam a oportunidade de estudar e progredir, cada igreja catedral deverá estabelecer um benefício 
suficientemente largo para prover as necessidades de um mestre, o qual ensinará o clero da respectiva 
igreja e, sem pagamento, os escolares pobres como convém”. Cfr. ESPINOSA, F. – Antologia de textos 
históricos medievais, p. 233-234.
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A evolução pedagógica que acabámos de delinear não foi muito diferente 
no extremo Ocidental da Europa, embora a Península Ibérica apresentasse pe-
culiaridades que determinaram um progresso singular nas escolas monásticas e 
posteriormente nas episcopais.

A síntese cultural entre letras profanas e saber cristão foi enriquecida na 
Hispânia por influência dos sábios monges norte africanos. Conhecedores e 
detentores de obras de saber profano e eclesiástico, guiados pelo abade Donato, 
estabeleceram-se, pelos finais do século VI, nos arredores de Valência onde fun-
daram um mosteiro – Servitanum – que se transformou num centro luminar de 
cultura e de luta contra o arianismo ibérico12.

A influência africana, de forte inspiração oriental, foi marcante na orga-
nização monástica Peninsular. O trabalho disciplinado, a oração constante, a 
leitura diligente, a penitência sentida, a humildade13 vivida, a renúncia militante 
enformam o quotidiano ascético de monges e anacoretas que povoavam a solidão 
do “deserto verde”14 dos confins ocidentais contribuindo, de modo decisivo, para 
a educação e colonização da Hispânia.

Ente os ditos monges avulta S. Frutuoso de Braga. Aparentado com a famí-
lia real visigoda, Frutuoso nasceu no Bierzo (León) no limiar do século VII. De 
entre os vários mosteiros que fundou, desde a sua região natal até Cádiz, é o de 
Braga (S. Salvador de Montélios), que lhe merece especial apreço pois foi aqui 
que acabou por se fixar15.

12 Cfr. RICHÉ, P. – Le scuole e l’insegnamento nell’Occidente Cristiano, p. 37-38. Vid. também 
ORLANDIS, José – “Renacimiento Eclesiastico en la España Visigoda”, Revista Portuguesa de História
(=R.P.H.), vol. XVI, 1976, p. 257-258.

13 O sentido de humildade preconizado pela Regula monachorum é tão forte que ao erradicar toda 
a espécie de propriedade pessoal proíbe, sob pena de castigo, um mero uso do meu. Cfr. SOUSA, Pio 
G. Alves de – Patrologia Galaico-Lusitana. Lisboa : Universidade Católica, 2001, p. 144. Aliás, o monge 
jamais fala de si próprio porque, como escreve S. João (Jo, 7, 18), “Qui a semetipso loquitur, gloriam 
propriam quaerit”.

14 Sobre a noção de “deserto verde”, cfr. VELOSO, Maria Teresa Nobre; PEREIRA, Joaquim 
Tomás da Silva Miguel – “A flora de Entre Douro e Mondego segundo a fitotoponímia do Livro Preto da 
Sé de Coimbra”, Anuário da Sociedade Broteriana (no prelo).

15 Sobre S. Frutuoso cfr. COSTA, P.e Avelino de Jesus da – “Fructuoso São (?-665-667)” in 
Dicionário de História de Portugal, dirigido por Joel Serrão. Porto : Livraria Figueirinhas, 1992, vol. III, 
p. 83-84; FERREIRA, J. A. – Fastos episcopais da Igreja primacial de Braga (séc. III-séc. XX). Famalicão: 
Edição da Mitra Bracarense, 1928, vol. I, p. 106-119; SOUSA, Pio G. Alves de – Patrologia Galaico-
-Lusitana. Lisboa : Universidade Católica, 2001, p. 141-155; PÉREZ DE URBEL, Justo – “Vida y caminos 
del Pacto de San Fructuoso”, Revista Portuguesa de História, vol. VII, 1957, p. 397. O prestígio de S. 
Frutuoso manifesta-se, de igual modo, na leitura da sua Vita, composta cerca do ano 700 e documentada 
em 883. Cfr. DIAZ Y DIAZ, M. C. – “El primer testimonio de la vita Fructuosi”, R.P.H., vol. XIII, 1971, 
p. 149-153.
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As razões desta sua escolha (além de satisfazerem o pedido régio que 
lhe fora dirigido para que ali exercesse o múnus episcopal) podem decerto 
perscrutar-se na carta que, cerca de 651, enviou ao douto Bráulio, bispo de 
Saragoça discípulo de Isidoro de Sevilha, solicitando ajuda na interpretação 
de um passo da Sagrada Escritura: “Vós, escreve nessa carta, que fartais os 
outros com o contínuo mel das vossas doutrinas não nos desdenheis, a nós, 
cá postos ao longe e submergidos na tenebrosa região do Ocidente”16. Foi 
certamente para iluminar essa “tenebrosa” região que Frutuoso planeou, e 
provavelmente escreveu, a Regula monachorum transformando os seus mon-
ges em agentes de civilização, portadores de cultura e arautos da Boa-Nova. 
O mosteiro foi a escola não só de letras mas de vida.

Na verdade, o clima de profunda ascese17 que marcava o quotidiano monástico 
da regra Frutuosiana dá sinais de inequívoca humanidade pois concede um lugar 
privilegiado aos cuidados e à atenção a dispensar aos hóspedes, aos forasteiros 
e, de modo muito particular, aos doentes e aos anciãos18; não prevê expulsões 
temporárias, ou definitivas, do mosteiro e sobrevaloriza a recitação quotidiana e 
colectiva do Credo19.

O preâmbulo do documento 153 do L. P. ilustra esta última recomendação da 
Regula monachorum: “Credimus Patrem Ingenitum, Filium Unigenitum, Spiritum 
Sanctum ab utroque procedente; Filium solum carne de Virgine suscepisse, et in 
mundo, pro salute omnium in se credentium, venisse de Patre Spiritu Sancto nun-

16 É curioso reler a resposta enviada pelo bispo de Saragoça na carta que, à semelhança da que lhe 
fora enviada por Frutuoso, ainda se conserva. Naquela epístola o dito prelado discorda do Bracarense 
recordando-lhe que “a Província [Galécia] que habitais (…) é mestra de letras e de engenho: e lembrai-
-vos que dela nasceram os elegantíssimos e doutíssimos varões (…) o presbítero Orósio, o bispo Turíbio, 
Idácio e Carténio, pontífice de louvável ancianidade e sagrada erudição: e portanto há muito mais que 
louvar a graça de Cristo do que há que culpar a rudeza do país”. Cfr. CARVALHO, Rómulo de – História 
do ensino em Portugal desde a fundação da nacionalidade até ao fim do regime de Salazar-Caetano. 
Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 15-16.

17 Vejam-se os castigos duríssimos infligidos aos monges culpados: “Flagelletur acerrime, et trium 
mensium spatio excommunicationis vindictam suscipiens… solus recludatur in cella… coronam capitis 
quam gestat amittat decalvatusque turpiter opprobrio pateat”. Cfr. cap. XVI da Regula monachorum
in PÉREZ DE URBEL, Justo – “Vida y caminos del Pacto de San Fructuoso”, Revista Portuguesa de 
História, vol. VII, 1957, p. 388. Cfr. também DIAZ Y DIAZ, M. C. – “El eremitismo en la España 
visigótica”, R.P.H., vol. VI, 1955, especialmente p. 220.

18 É justamente para este fim que a 19 de Novembro de 1057 Gendo, sua mulher e filhos doam em 
testamento ao mosteiro da Vacariça (c. Mealhada) cinquenta e uma salinas que possuem em Esgueira 
(c. Aveiro) estabelecendo que: “quicquid habitaverit sub vestra benedictione habeant et possideant; et 
omnes indigni, advena, pupilli, pauperes, orfanos, qui hereditatem non habuerint, habeant et possideant”. 
Cfr. L. P., doc. 110, p. 168.

19 SOUSA, Pio G. Alves de – Patrologia Galaico-Lusitana, p. 144-145.
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quam rececisse”20. No citado diploma o monge Pedro e o presbítero Randulfo, a 21 
de Setembro de 1045, assumem perante Tudeíldo, abade do mosteiro da Vacariça 
(c. Mealhada), nos arredores de Coimbra, compromisso de submissão e obediência 
à sua autoridade21.

Não deixa de causar admiração como um simples pacto de obediência eviden-
cie, no caso em apreço, uma riqueza de conteúdos tão notória22. A justificação de 
tal realidade acha-se num dos subscritores do diploma – Randulfo. Este presbítero 
da Vacariça não é outro senão aquele que em 1055 esteve presente no concílio 
de Coiança (León) do qual transmitiu à posteridade o seu relato mais fiel. Estes 
acontecimentos conciliares foram transcritos posteriormente, cerca de 1160, no 
vetusto cartulário Coimbrão – o L. P.23

Randulfo, sobrinho do citado abade do cenóbio Vacaricense deveria possuir 
conhecimentos jurídicos visto que o encontramos como notário entre 1046-1063 

20 L. P., doc. 153, p. 245. A 20 de Março de 1099 João Franco e D. Ermiario doam em testamento à 
Sé de Coimbra o lugar de Castro Laurele e a respectiva igreja com reserva de usufruto vitalício desta para 
o abade João. O preâmbulo deste diploma ilustra igualmente o uso da recitação quotidiana do Credo: 
“In nomine Genitoris, Geniti, simulque ambobus precedens Spiritus Sanctus, qui est Trinus in unitate 
et unus in Deitate atque universa colligitur creatura, cui famulantur universa celestia, deserviunt etiam 
et terrestria, ad cujus imperium veniunt mari, ad quod creata sunt omnia qui ante mundi constitutione 
deposita, hominem ex limo plasmavit et in finem seculorum formam servi assumpsit, et postea in gloria 
resurrexit. Misit sanctos apostolos suos predicare evangelium in universum mundum et fidem catholicam 
confirmavit, ut credentes in eum non dereliqui, ex quibus filius Zebedei ex parva sortivi, unde tuis reddas 
fructum in dia judicii Domini Nostre Jhesu Christi”. L. P., doc. 48, p. 81.

21 Além do que foi dito, este documento é um dos raros sobreviventes do Pacto frutuosiano. Na 
realidade, só são conhecidas quatro destas fórmulas procedentes da Galécia: uma de 912 (o pacto de 
Sabárico); outra datada de 876 (o pacto de Absalão); a de Fulgaredo proveniente, segundo se crê, de Santa 
Maria de Mezonzo e a de Randulfo e de Pedro da Vacariça. Cfr. PÉREZ DE URBEL, Justo – “Vida y 
caminos del Pacto de San Fructuoso”, R. P. H., VII, 1957, p. 378.

22 É um dos documentos do L. P. com mais citações da Sagrada Escritura: Jo. 10, 30; Jo. 14, 9; Act. 
7, 49; Mat. 19, 21; Mat. 16, 24; Mat. 10, 37-39; Luc. 14, 16. A identificação dos passos bíblicos segue, aqui, 
a sequência do texto do diploma 153 do L. P.

23 “Hoc decretum factum fuit in concilio domni Fernandi regis et sue conjugis regine, domne 
Sancie, in urbe Cogianca. Et adduxit, inde, illud Randulfus, presbiter de acisterio Vaccariza, pro memoria 
posteris”. L. P., doc 567, p. 757. Além do diploma da Vacariça, datado de 1055 (L. P.., doc 567, p. 757. Além do diploma da Vacariça, datado de 1055 (L. P.., doc 567, p. 757. Além do diploma da Vacariça, datado de 1055 ( , doc 567, p. 216-
-218), há outra redacção das actas do notável concílio de Coiança. Este foi um dos mais importantes 
concílios peninsulares da Idade Média pois nele se promulgaram treze cânones que tratam de assuntos 
de natureza secular e civil. Destinavam-se a restaurar a disciplina e as características da antiga Igreja 
Hispânica, tanto na organização do clero secular, como na dos mosteiros. Esta última redacção, datada 
erroneamente de 1050, transcrita entre 1126-1129 por ordem do bispo D. Paio de Oviedo no Liber 
Testamentorum ou Libro Gótico (f ls. 62v.-63v.), é a mais divulgada. Foi editada pelo menos dezoito vezes. 
A da Vacariça, que conhece agora a sua 5.ª edição (L. P.A da Vacariça, que conhece agora a sua 5.ª edição (L. P.A da Vacariça, que conhece agora a sua 5.ª edição ( , p. 753-760) era considerada falsa. Depois dos 
estudos de Pierre David (1947), de Alonso Garcia Gallo (1951) e Gonzalo Martínez Díez (1964 e 1972) 
concluiu-se que a redacção portuguesa “tiene todas las características de integridad” e que a de Oviedo 
foi manipulada pelo seu bispo Paio, significativamente conhecido por Fabulero. Cfr. COSTA, P.e Avelino 
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em 6 documentos do seu mosteiro24. Mas casos como o daquele monge eram 
invulgares25. Na verdade, o próprio texto do concílio de Coiança corrobora esta 
nossa afirmação. O seu capítulo V estabelece: “Abbates vero, tales monachos 
adducant ad ordinandum que perfecte et memoriter teneant totum psalterium, 
cum hymnis et canticis”26.

A criação da escola episcopal de Coimbra nos finais do século XI27, sob os 
auspícios do seu prelado D. Paterno e com o apoio do alvazil D. Sesnando, marca 
uma nova etapa nos programas escolares da Igreja dos confins do Ocidente. Na 
verdade, muito antes do que se estabelecerá no 3.º concílio de Latrão28, já naquela 
escola conimbricense ensinava em 1088 o gramático Pedro29. Além disso, no claus-
tro da catedral funcionava uma biblioteca como deixam perceber as subscrições 
de Domingos, Sesnando e João, entre 1103 e 1128, todos eles exercendo o cargo 
de “armarius” da Sé da referida cidade30.

A biblioteca desta igreja possuía, desde o século XI, valiosos livros de Litur-
gia, Sagrada Escritura, Patrologia, Direito Canónico e Civil como demonstrou o 
Professor Avelino de Jesus da Costa que os inventariou e identificou31.

As preciosas bibliotecas capitulares hispanas, enriquecidas com as traduções 
árabes, fascinavam os eruditos europeus a ponto de, no século XII, Toledo rivalizar 

de Jesus da – “Coimbra – Centro de atracção e de irradiação de códices e de documentos, dentro da 
Península, nos sécs. XI e XII”. Porto, 1984, p. 4-6 (Separata do vol. IV das Actas das II Jornadas Luso-       
-Espanholas de História Medieval).

24 O presbítero Randulfo da Vacariça aparece em catorze diplomas do seu mosteiro de 31 de Julho 
de 1032 a 6 de Março de 1063. Em seis documentos (1046-1063) é o notário. Nos restantes figura, em 
geral, como confirmante. Cfr. L. P., docs. 114 (=154), 137 (=148), 138, 150, 153, 188, 189, 195, 198, 209, 
519, 520, 521, 567.

25 Salienta-se igualmente, neste domínio, outro Vacaricence – Ramiro. Este, prior do vetusto 
ascetério, escreve a 14 de Março de 1087 no preâmbulo da carta, em que foi o notário, e na qual o abade 
Pedro dota a sua igreja de S. Martinho do Bispo (c. Coimbra) com os bens que possui neste concelho o 
magnífico texto que já oportunamente transcrevemos neste estudo. Cfr. L. P., doc. 33, p. 61.

26 Cfr. L. P., doc. 567, p. 756.
27 “Postea episcopus predictus [Paternus] vocatus a consule et rege predicto venit Colimbriam 

(…) qui simul cum consule predicto, pueros nutrivit et eos docuit in sede episcopali Sancte Marie 
predicte civitatis, atque ad ordinem presbiterii aplicavit, et ordinavit eos communiter habitare (…)”. 
L. P., doc. 16, p. 29, datado de 13 de Abril de 1086.

28 Cfr. supra, nota 11.
29 L. P., doc. 390, p. 547, datado de Setembro de 1088. Cfr. igualmente CAEIRO, Francisco da Gama 

– “As escolas capitulares no primeiro século da nacionalidade portuguesa– “As escolas capitulares no primeiro século da nacionalidade portuguesa– “ ” vol. I, n.º 2, Lisboa, 1966, 
p. 18 (Separata dos “Arquivos de História da Cultura Portuguesa”).

30 O armarius era um dos timbres da cultura clerical. Por isso se afirmava que “claustrum sine 
armario sicut castrum sine armamentario”.

31 Cfr. “A biblioteca e o tesouro da Sé de Coimbra nos séculos XI a XVI”, 2.ª edição deste mesmo 
artigo, Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, Coimbra : B.G.U.C, vol. 38, 1983, p. 1-224. 
Ver especialmente p. 4-19.
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32 Cfr. LE GOFF, Jacques – Os intelectuais na Idade Média, p. 23-24. A carta de Daniel de Morley 
termina de um modo extremamente interessante. Na verdade, repete mutatis mutandis o que recomenda, 
no século V, Santo Agostinho no seu De Doctrina Christiana: “que ninguém se impressione, escreve Morley, 
se ao tratar da criação do mundo eu invocar o testemunho dos filósofos pagãos e não os Padres da Igreja, 
porque, embora não figurem entre os fiéis, algumas das suas palavras devem ser incorporadas no nosso 
ensino, dado que estão impregnadas de fé. Também nós misticamente libertados do Egipto, o Senhor ordenou 
que despojássemos os egípcios dos seus tesouros para com eles enriquecermos os hebreus. Despojemos pois, 
conformes aos mandamentos do Senhor e com a sua ajuda, os filósofos pagãos da sua sabedoria e eloquência, 
despojemos esses infiéis de maneira a enriquecermo-nos com os seus despojos, adentro da fé”. Confronte- 
-se agora o texto de Santo Agostinho: “Quelli che si chiamano filosofi, e in modo particolare i platonici, se 
per caso hanno messo in circolazione idee vere e conformi alla nostra fede, bisogna non solo non temerli, 
ma reclamar loro quelle idee per il nostro uso, come a degli indebiti possessori. Gli Egizi di fatto non solo 
avenano idoli e imponevano pesanti carichi da cui il popolo d’Israele doveva rifuggire, ma possedevano 
anche vasi e gioielli d’oro e d’argento, come anche vestiti. Orbene, questo popolo, lasciando l’Egitto, si 
appropriò di nascosto di quelle ricchezze con lo scopo di farne un migliore uso”. Cfr. RICHÉ, Pierre – Le 
scuolle e l’insegnamento nell’Occidente Cristiano dalla fine del V secolo alla metà dell’XI secolo, p. 388. 
Cfr. igualmente supra, nota 3.

33 Cfr. CRUZ, António – Santa Cruz de Coimbra na cultura portuguesa da Idade Média. I. 
Observações sobre o “scriptorium” e os estudos claustrais. Porto, 1964, p. 169. Ver também CAEIRO, 
Francisco da Gama – “As escolas capitulares…Francisco da Gama – “As escolas capitulares…Francisco da Gama – “ ”, p. 16.

com Paris. Segundo o testemunho do inglês Daniel de Morley em carta enviada 
ao bispo de Norwich, aquele apenas vira na cidade do Sena, “selvagens instalados 
nas suas cátedras escolares com uma grave autoridade (…). A sua ignorância obri-
gava-os a uma posição de estátua, mas fingiam mostrar a sua sabedoria através do 
silêncio (…). Por isso, como é em Toledo que nos nossos dias o ensino dos Árabes, 
que é constituído quase inteiramente pelas artes do quadrivium, é dispensado ás 
multidões apressei-me a partir para lá a fim de escutar as lições dos mais sábios 
filósofos do mundo”32.

No entanto, a utilização do saltério, como livro imprescindível para a iniciação 
na aprendizagem, continuará ainda por largo tempo. É o que pode comprovar-se 
numa nota, que é simultaneamente um desabafo magoado, lançada numa dessas 
obras pertencentes ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra por volta do século XII 
ou princípio do XIII e que diz o seguinte: “os moços que entrarem em mosteirro 
por conjgos da sancristia lhe dam os salteiros e quando acabam ficam os salteiros 
e desemcadernados e cujos e per mãa guarda se perdem os salteiros”33. 

Para além da formação escolar do clero há ainda que ter em conta outros 
aspectos que a complementam decisivamente e que estão reflectidos nas citações 
bíblicas utilizadas, a saber: o Ofício divino e a Liturgia da missa, o predomínio 
da oralidade, as intenções moralizantes e a legitimação/legalização dos actos 
escritos. Porém, o L. P. dá ainda outras informações preciosas relativamente a 
esta temática. Na verdade, dos 663 diplomas (não incluindo os originais) que 
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o compõem, apenas 138 apresentam citações da Sacra Pagina das quais 67 do 
Antigo Testamento e 71 do Novo34.

Além disso, conferindo as datas daquela cerca de centena e meia de docu-
mentos verificamos que quase 70% dos mesmos é redigida antes e durante o século 
XI e os restantes logo na primeira década do XII. Esta cronologia é, como fica 
claro, anterior à entrada da Reforma Gregoriana no território do futuro condado 
Portucalense, já que grande parte dos diplomas em apreço são, na sua maioria, 
provenientes do scriptorium ou de notários de instituições regulares em particular 
do grande cenóbio da Vacariça.

No entanto, o carismático mosteiro dos arredores de Coimbra que suportou 
com a intrepidez de um spleculator regis os avanços e recuos da Reconquista e 
ao qual se deve, grosso modo, a colonização do litoral desde o hodierno conce-
lho da Maia (a Norte do Douro) até à foz do Mondego, desaparece bruscamente 
sem quase deixar rasto35 a 13 de Novembro de 1094. É nesta data que o conde 
D. Raimundo, seguindo as directivas sopradas de além Pirenéus no tocante à 
reforma da Liturgia, o concede à Sé de Coimbra com a justificação de que esta 
carecia de ajuda material36.

O eco longínquo da vivência monástica hispano-visigoda, pairando ainda 
tenuemente sobre o que foi outrora a imensidão do deserto verde da mata atlân-
tica, agita-se, de súbito, num frémito de vida quando relemos as citações bíblicas 
maioritariamente utilizadas no L. P. Das 67 pertencentes ao Antigo Testamento 
avultam os Salmos representando 33,5% deste total (embora o Salmo 75, 12 seja 
utilizado 16 vezes). Seguem-se-lhe o 1.º Livro das Crónicas (I Paralipómenos) e o 
Eclesiástico (15%) bem como o Livro de Job (cerca de 11%). Dos profetas é Isaías 
o mais citado, mas apenas três vezes. As restantes citações apresentam inquestio-
navelmente um menor peso: Deuteronómio, Sabedoria e Ezequiel citados duas 
vezes cada um. Génesis, Levítico, Números, Eclesiastes, Jeremias e Sofonias 
somente uma vez cada.

O Novo Testamento apresenta uma ligeira vantagem relativamente ao Anti-
go. Porém, as citações que dele são feitas distribuem-se de forma desigual dando 
evidentemente preferência a S. Mateus e deste ao capítulo 24, 42-43. Seguem-se 

34 Os números que apresentamos referem-se a citações bíblicas e não a documentos pois, algumas 
vezes, o mesmo diploma apresenta diversas referências à Sagrada Escritura. Veja-se, por exemplo, o doc. 
153 do L. P.

35 O esplendor da Vacariça acha-se documentado no L. P. onde, cerca de 1160, o scriptorium da 
Sé de Coimbra transcreveu o núcleo documental que, vindo do citado mosteiro, entra na posse desta 
catedral.

36 “Ego Raimundus, comes, et uxor mea (…) cum in civitate Colimbria venerimus cognovimus de 
episcopo domno Cresconio ejusdem civitatis et de suis clericis, quod paterentur multis necessitatibus et 
non habent ullum adjutorium ab aliquo hominum collatum”. Cfr. L. P., doc. 82, p. 132.
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S. Lucas, S. Marcos e finalmente S. João37. O Apocalipse é citado em sete docu-
mentos mas utilizando sempre o mesmo passo38.

Para além dos Evangelhos, os escribas recorrem às epístolas de S. Paulo com 
especial incidência da 1.ª aos Tessalonicences seguida da dos Hebreus, da 2.ª aos 
Coríntios e apenas uma vez à 1.ª dirigida a esta comunidade de cristãos bem como 
aos Gálatas. Das cartas católicas a mais utilizada é a 2.ª de Pedro.

Do exposto podemos concluir que o recurso à Sacra Pagina se faz de um 
modo memorizado e rotineiro. A omnipresença do Ofício divino (não só entre os 
monges mas também entre o cabido catedralício) em que a recitação constante dos 
Salmos, distribuídos hebdomadariamente pelas diferentes horas do dia apresenta 
um peso mais significativo, reflecte-se nas constantes referências a este livro do 
Antigo Testamento39. A isto deve juntar-se o facto de a aprendizagem dos clérigos 
ter sido feita, como vimos, a partir deste texto. Recorde-se ainda que é sobretudo 
a partir dos Salmos que são compostos os hinos litúrgicos, quer os do Ordinário, 
quer os do Próprio40.

Para além dos Salmos pressente-se ainda nos documentos do L. P. o eco das 
leituras a que os clérigos, que viviam em comunidade, estavam obrigados: as da 
liturgia da missa41, as do refeitório, as do claustro, as da Quaresma… organizadas 
num ciclo permanente que transformava os ditos clérigos em leitores ou, pelo 
menos, em ouvintes assíduos.

A extraordinária ênfase posta no valor da leitura, por muitos considerada 
como uma difícil penitência, patenteia-se no que acerca dela escreveu Esmeraldo 
de S. Mihiel: “Quando rezamos falamos com Deus; mas quando lemos é Ele que 
fala connosco”42.

37 Estas referências não se afastam muito do que era habitual, naquela época, no resto da Europa. 
Sobre este assunto, cfr. CHARTIER, Marie-Christine – “Présence de la Bible dans les Règles et 
Coutumiers” in Le Moyen Age et la Bible, p. 309-312.

38 Apoc. 3, 3 “Si ergo non vigilaveris, veniam tanquam fur et nescies qua hora veniam ad te”.
39 Sobre a importância dos Salmos no Ofício divino, cfr. GUY, Pierre-Marie – “La Bible dans la 

liturgie au Moyen Age” in Le Moyen Age et la Bible, p. 544-550.
40 Cfr. GUY, Pierre-Marie, ob. cit., p. 541-542.
41 IDEM, ibidem, p. 538-541.
42 “La preghiera ci purifica, la lettura ci istruisce. Le due cose sono buone, se si possono fare ensieme; 

se no, è meglio pregare che leggere. Chi vuole essere sempre con Dio, deve spesso pregare et leggere 
spesso. Quando preghiamo, siamo noi a parlare con Dio; ma quando leggiamo, è lui a parlarci. Ogni 
progresso devira dalla lettura e dalla meditazione”. Diadema dos monges trancrito por RICHÉ, P. – Le 
scuole e l’insegnamento nell’Occidente Cristiano…, p. 390. Esmeraldo, falecido cerca de 880, “fue el gran 
maestro de la espiritualidad entre los monges castellanos de la época condal”. Cfr. PÉREZ DE URBEL, 
Justo – “La literatura extranjera en los escritores españoles”, R.P.H., vol. XIII, 1971, p. 79-84.
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43 Sobre as diversas fases da leitura da Bíblia, cfr. CHÂTILLON, Jean – “La Bible dans les écoles 
du XII.e siècle” in Le Moyen Age et la Bible, p. 181.

44 L. P., doc. 33, p. 61. Os documentos 93, 127 e 110 deste cartulário datados respectivamente de 
1036, 1041 e 1057, embora sejam diferentes, apresentam um passo idêntico. Do 93 e do 127 conhecemos 
os notários – Frogiulfo e Ansemundo. O diploma de 1057 não tem subscrição notarial, mas é provável que 
pertença a Randulfo que nesta época desempenhava estas funções (cfr. supra, nota 24). É curioso examinar 
os três documentos que, embora cronologicamente distintos, repetem o mesmo texto com diferenças 
interessantes: 1036 Fevereiro, 22: “Illuminator omnium, reparator Emanuel, qui dixisti de tenebris lumen 
splendescere ad illuminationem claritatis tue, et qui post vite eximi tempora paras opera et qui pollicitu 
esse dixiti vel Domini percere”. 1041 Outubro, 1: “Illuminator atque sanctorum omnium Reparator, 
Emanuel, qui dixisti de tenebris lumen splendescere ad illuminationem scietie claritatis tue, et qui dimisse 
eximie tempore, paras opera, et qui pollicitum esse dixisti servum vel domini parare”. 1057 Novembro, 
19: “Illuminator atque sanctorum omnium Reparator, Christe Emanuel, qui duxisti de tenebris lumen 
explendescere, ad illuminationem scientie claritatis tue, et qui post crucem, eximio tempore, paras opera, 
et quod pollicitum esse dixisti servum aut ancillam vel domini parare”.

45 Cfr. L. P., doc. 33. Podem igualmente encontrar-se outras expressões com o mesmo sentido: 
“Audiam illam vocem dominicam dicentem“Audiam illam vocem dominicam dicentem“ ” L. P., doc. 101. “Cum Dominus dicat” L. P., doc. 32. “Audivi , doc. 32. “Audivi , doc. 32. “
enim Dominus in evangelio dicente” L. P., doc. 113. “Dominus discipulus suos admonet, dicens” L. P., 
doc. 447. “Sicut dixit Dominus” L. P., doc. 367. “Monet nos enim Dominus, doc. 367. “Monet nos enim Dominus, doc. 367. “ ” L. P., doc. 1.

Os notários mais eruditos, como Randulfo ou Ramiro da Vacariça, plasmaram 
nos seus escritos, de uma forma admirável, não só a lectio como a meditatio43: 
“Iluminator omnium fidelium, Deus, Oriens Visitator et Splendor Lucis Eterne 
et Sol Justicie, qui celorum contines tronos et abissos intueris, qui es Rex regum et 
Dominus dominantium, qui trinus in personis et unus in deitate, qui venisti redi-
mere hominem qui de limo formaveras, et dedisti eis lumen, ut viderent te qui in 
tenebrarum penis erant constituti, et venturum speramos judicare omnes homines 
et redderes unicuique, secundum opera sua quod gessit”44. Porém, a generalidade 
dos escribas limita-se a usar frases memorizadas reproduzidas posteriormente com 
mais ou menos fidelidade.

O modo espontâneo como as citações são introduzidas no texto que está a 
ser redigido – quia scriptum est45 – evidencia um estilo quase coloquial destinado 
essencialmente a ser lido e, mais do que isso, a ser escutado se tivermos em conta 
que a maioria da população era analfabeta. Na verdade, o ouvinte (mesmo que 
se tratasse de um leigo) reconheceria, no meio do texto legal, aqueles passos da 
Sacra Pagina tornando assim numa Escritura, isto é, num texto imutável, aquilo 
que ali se estabelecia.

Além disso, citar a Bíblia significava moralizar, morigerar, educar e  aconse-
lhar naqueles séculos da Idade Média em que a autoridade do Estado perecera e 
dominava uma sociedade brutal e violenta sem lei nem regras. Só o Verbum Dei 
dava garantia de perenidade. Assim, a palavra divina, além de legitimar aquilo que 
se pretendia, tornava-se de igual modo, como diz S. Lucas (8, 11), numa verdadei-
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ra semente que a cada um caberia fazer frutificar dentro de si. Por isso S. Bento 
escreverá na sua Regra: “Quae enim pagina, aut quis sermo divinae auctoritatis 
veteris ac novi Testamenti, non est rectissime norme vitae humanae”46?

46 Cfr. cap. 73 citado por DUBOIS, Jacques – “Comment les moines du Moyen Age chantaient et 
gôutaient les Saintes Ecritures” in Le Moyen Age et la Bible, p. 261.



246

MARIA TERESA NOBRE VELOSO



247
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Um Tema egípcio na Ilíada: a Kerostasia

Resumo
No Canto XXII da Ilíada, o Poeta descreve o combate decisivo entre Aquiles e Heitor. 
Zeus decide então pesar os Destinos (definidos por Ker, palavra grega que significa tam-
bém «coração») de ambos os heróis, para saber qual deles sairá vencedor. A Ker de 
Heitor revela-se mais pesada e o herói tem de morrer. O tema da pesagem dos Destinos 
repetia-se depois numa dedicada a Mémnon. Mas aí, os Destinos passaram a ser almas e 
o motivo c omeçou a ser designado como Psykhostasia. Assim, propomos Kerostasia, ou
Cerostasia, como designação para o primeiro caso. Mas o tema da Kerostasia encontra 
um paralelo na pesagem do coração, da cultura egípcia. Tendo em conta este dado e que, 
na mitologia grega, a figura de Mémnon é etíope, com este estudo pretendemos traçar 
uma hipotética genealogia do tema homérico da pesagem dos Destinos.

Abstract
In Book XXII of The Iliad, the Poet describes the ultimate battle between Achilles and 
Hector. Zeus had thus decided to weigh the Fates (defined as Ker, a Greek word which 
also means «heart») of both heroes, so as to determine who would triumph. Hector’s Ker 
proved to be heavier and, therefore, he must die. This theme of the weighing of the Fates 
was later echoed in Aeschylus’ lost tragedy, Memnon. But here, the Fates became souls 
and the motif was then called Psykhostasia. Therefore, we propose the term Kerostasia, 
or Cerostasia, for the first case. However, the theme of Kerostasia has a counterpart in 
Egyptian culture: the weighing of the heart by Anubis, as the Egyptian Book of the Dead 
shows us. Taking this into account as well as the fact that, in Greek mythology, Memnon 
is Ethiopian, this study seeks to trace a hypothetical genealogy of the Homeric theme of 
balancing the scales of Fate.

No canto XXII da Ilíada, um dos mais emocionantes de toda a epopeia, o 
Poeta descreve o combate decisivo entre os dois heróis protagonistas, Aquiles e 
Heitor. No momento crucial, quando, ao fim de três dias, Aquiles ainda persegue 
Heitor, Zeus toma uma decisão, um pouco antes de o príncipe troiano morrer. 
Sobre ela, lemos:

«Mas quando pela quarta vez chegaram às nascentes,
foi então que o Pai levantou a balança de ouro,
e nela colocou os dois destinos da morte irreversível:
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1 Il. XXII, 208-213. Usamos a tradução de F. Lourenço, Lisboa, Livros Cotovia, 2005:XXII, 208-213. Usamos a tradução de F. Lourenço, Lisboa, Livros Cotovia, 2005:

2 E.g. Il. I, 228; 416-417; II, 302; III, 454; IX, 410-411; XI, 330-331; XVIII, 114-115, 535-536; 
XXIII, 79; HES., Theog. 211, 217; A., Th. 760, 1055; S. O.T. 469-470.

3 O texto grego dá a entender que é o dia do destino de Heitor que torna a balança mais pesada do 
lado deste do que do lado de Aquiles, apesar de não se explícito que seria aquele que tivesse o lado mais 
pesado a morrer.

4 Il. VIII, 66-72:

o de Aquiles e o de Heitor domador de cavalos.
Pegou na balança pelo meio: desceu o dia fadado de Heitor
e partiu para o Hades. E Febo Apolo abandonou-o»1.

O passo, em que Zeus pesa na balança os fados dos dois heróis, ficou con-
hecido como «a pesagem dos Destinos». Aqui, «Destino» traduz a ideia grega 
de Ker, presente no texto original (δυ ‰ϖο κη§ρε). Na mitologia e religião gregas, 
Κη§ρ (Ker) é a deusa que personifica a Morte. É ela que, nas batalhas, leva cada 
herói, no momento da sua morte. Cer é representada como um ser alado, negro, 
com grandes e horrendos dentes brancos e unhas enormes e pontiagudas. Cer 
despedaça os cadáveres e bebe o seu sangue, assim como o dos feridos. Mas Cer é 
também conotada com o Destino, que domina a existência de todos os Homens, 
personificando a sua morte, para a qual converge, mas também o género de vida 
que lhe é atribuído. As Ceres podiam ser mais do que uma2.

Assim, sendo o destino de Heitor mais pesado do que o de Aquiles, fica deter-
minado que deve ser aquele a morrer, e assim acontece3. Abandonado pelos deuses, 
Heitor fica à sua mercê e o Destino permite que Aquiles o fira mortalmente.

A situação em que Homero envolve Aquiles e Heitor no canto XXII, porém, 
não é inédita, surgindo na Ilíada antes, no canto VIII, quando Zeus pesa na balança 
de ouro os destinos colectivos de Aqueus e Troianos, em combate:

«Enquanto era de manhã e o dia sagrado aumentava,
de ambos os lados acertavam os mísseis e o povo morria.
Mas quando o Sol chegou ao meio do firmamento,
foi então que o Pai ergueu a balança de ouro,
e nela colocou os dois fados da morte irreversível para
Troianos domadores de cavalos e Aqueus de brônzeas túnicas,
Segurando a balança pelo meio. Desceu o dia fatal dos Aqueus»4.

Apesar de este passo ser considerado, por alguns, uma interpolação, baseada 
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precisamente no do canto XXII, é a mesma ideia de avaliação do Destino de cada 
um perante a iminência da morte que aqui está presente. 

O tema da «pesagem dos Destinos» surgia igualmente numa tragédia perdida 
de Ésquilo, chamada Psicostasia. Segundo conseguimos perceber, nesse texto, tra-
tava-se a sorte de Mémnon, filho de Eos (ou Aurora) e de Titono, que era irmão 
do rei Príamo de Tróia. Durante o conflito que opôs Troianos a Aqueus, Mémnon, 
que era rei dos Etíopes, veio socorrer o seu tio, acabando por lutar contra Ájax 
e Antíloco, filho do ancião Nestor, a quem matou. Mas o seu grande adversário 
veio a ser o próprio Aquiles, que acorreu a vingar a morte de Antíloco.

Antes de se travar o combate decisivo entre Aquiles e Mémnon, as deusas 
mães dos dois heróis, Tétis e Eos, respectivamente, preocupadas com a sorte dos 
seus filhos, decidem ir ter com Zeus para que este pese as almas de ambos. É a 
alma de Mémnon que se revela mais pesada e Aquiles acaba por aniquilá-lo, em 
combate. Para o seu filho, Eos consegue de Zeus a imortalidade, recolhendo o 
seu cadáver e transportando-o para a Etiópia. As lágrimas que então Eos verteu 
são as gotas de orvalho que pela manhã se vêm nos campos5.

Em Ésquilo, algo tinha já mudado. O que era destino em Homero é ago-
ra alma, o que levou a que este passo ficasse conhecido como Psykhostasia ou 
Psicostasia, «a pesagem das almas». Houve, portanto, uma mudança ao nível 
conceptual, em que o destino (κη§ρ) foi substituído pela ideia de alma (ψυχη§), 
equivalente a «vida». Apesar da  proximidade das concepções, existe uma diferença 
que deverá traduzir uma maior abstracção dos conceitos e, por consequência, da 
ideia de vida. «Destino» (Κη§ρ) acabou por se associar a Mera (Μοι§ρα) e «vida» 
a alma (ψυχη‰)6.

Assim, não será desprovido de sentido designar a «pesagem dos Destinos», 
tal como aparece na Ilíada, como uma Kerostasia, ou Cerostasia.

As façanhas de Mémnon seriam também contadas num texto igualmente 
perdido, datado do século VII a.C., a Etiópida. Composta por cinco livros, esta 
epopeia surgiu na continuação da Ilíada e foi atribuída a um poeta chamado 

5 Este era o enredo da tragédia perdida de Ésquilo, Psicostasia; ver TGF,TGF,TGF NAUCK, frg. 279-280; o 
tema é também referido por PLUT., De aud. poet. 17a; OV., Met. XIII, 576-599.

6 Na época clássica, as Ceres confundem-se já com as Meras. Sobre esta questão, ver M.H. da 
ROCHA PEREIRA, Estudos de História da Cultura Clássica. I - Cultura Grega, Lisboa, 19988, 128-135; J. N. 
BREMMER, The Early Greek concept of the Soul, Princeton, 1983.
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Arctino de Mileto. Era na Etiópida que se liam as aventuras de Aquiles contra a 
rainha das Amazonas, Pentesileia, e contra Mémnon. Já se colocou a hipótese de 
esta epopeia ter influenciado a Ilíada, mas, como referiu A. Lesky, «a Etiópida 
pertence ao número daquelas epopeias cíclicas que, com razão, se consideram 
mais recentes que a Ilíada. No entanto, devemos ter em conta que estes factos não 
excluem a manutenção de conexões mais antigas, porque estes poemas cíclicos, 
do mesmo modo que a Ilíada, naturalmente são precedidos por uma épica mais 
antiga».7

Não é improvável que tenha sido a Etiópida a inspirar Ésquilo, na sua tragédia 
perdida, escrita muito provavelmente já no final da carreira. Como referimos, 
neste drama, havia uma cena, na qual Zeus, na presença de Tétis e Eos, pesava 
na balança de ouro as almas de Aquiles e Mémnon, a fim de decidir qual dos dois 
morreria no combate que se seguia. Mas já os comentadores antigos compara-
vam esta cena com o que se lê no canto XXII da Ilíada, a propósito da pesagem 
das almas de Aquiles e Heitor, e no canto VIII, relativo à pesagem dos destinos 
de Aqueus e Troianos8. Da literatura, o tema terá depois passado para as artes 
plásticas, onde encontrou um meio de divulgação prolífico. Uma das mais belas 
representações da cerâmica helénica é precisamente a chamada Mater dolorosa 
do Museu do Louvre, a taça de Dúris, na qual duas figuras vermelhas represen-
tam Eos levantando o corpo já inanimado do seu filho Mémnon9. Mas algumas 
peças onde surge o tema de Mémnon parecem ser mais antigas que o tratamento 
esquiliano, pelo que a difusão da temática deverá reportar-se a uma fonte ainda 
mais antiga10. Em algumas delas, por exemplo, em vez de Zeus aparece o deus 
Hermes como psykhostates, o pesador das almas, ou talvez dos destinos11.

No seu importante estudo sobre as relações da cerâmica grega com a literatura, 
L. Séchan faz depender tais temas iconográficos da Etiópida de Arctino. Mas há 
a possibilidade de tanto essas representações sobre cerâmica, como os passos da 
Ilíada e da Etiópida, e por consequência da tragédia de Ésquilo, terem uma fonte 
comum mais antiga.

Durante o Império Médio (séculos XXI-XVIII a. C.), no Egipto, desenvolveu-

7 A. LESKY, História da Literatura Grega, Lisboa, 1995, 39, 103-104; M. DAVIES, The Greek Epic 
Cycle, London, 1989, 51-59.

8 L. SÉCHAN, Études sur la Tragédie Grecque dans ses rapports avec la céramique, Paris, 19672, 15.
9 Das várias representações desta peça, ver por exemplo a que foi incluída em L. SÉCHAN, Études 

sur la Tragédie Grecque..., 17, ou em M. H. da ROCHA PEREIRA, Estudos de História da Cultura Clássica  
I - Cultura Grega, Lisboa, 19988, 633.

10 L. SÉCHAN, Études sur la Tragédie Grecque..., 15-16; M. L. WEST, The East Face of Helicon. West 
Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth, Oxford, 1997, 394, refere uma peça do período micénico, e 
outras mesmo anteriores.

11 L. SÉCHAN, Études sur la Tragédie Grecque..., 16.
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-se a ideia de «Julgamento dos Mortos», assente na concepção de ordem divina. 
Uma das componentes imagéticas desse processo é a pesagem do coração, diante 
de Maat12. É nos Textos dos Sarcófagos que, pela primeira vez, aparece esta ideia 
explicitada. A forma é simples: o coração do homem, representando a sua inte-
rioridade, é pesado numa balança, de dois pratos. De um lado está o defunto, do 
outro está a maat, concepção egípcia fundamental para representar a verdade, o 
equilíbrio, a justiça, alegorizada por uma simples pena ou pluma13. O objectivo 
é que o coração seja mais leve do que a pluma, pois será sinal de virtuosismo, 
uma vez que «a virtude eleva o coração do homem, ao passo que o pecado, a 
transgressão contra a maet, torna o seu coração mais pesado»14. Com esta prova, 
o defunto faz a sua «iniciação, a ”passagem” ao meio divino»15.

Estas concepções tiveram uma grande divulgação iconográfica durante o 
Império Novo (séculos XVI-XI a.C.). Nessas imagens, predominam as figuras 
dos deuses Osíris, o senhor do mundo dos mortos; mas também Maat, a verdade 
universal; o Chai ou «Destino» do defunto; e Anúbis, o deus que na maioria dos 
casos introduz os mortos na sala de audiências e procede à pesagem do coração16. 
Durante a operação, o defunto recita uma série de palavras, com as quais pretende 
garantir o êxito da pesagem do seu coração, funcionando como uma espécie de 
magia. Palavras que se identificam com o conteúdo do capítulo 125 do Livro dos 
Mortos, onde se elencam todas as virtudes e se reafirma tudo o que de positivo se 
fez e tudo o que é negativo e faz pesar o coração e que se abstiveram de fazer. É 
Tot, o deus escriba, quem regista o veredicto do julgamento.

Se o coração for mais leve que maat, o defunto passará para o lado de Osíris, 
onde a vida eterna entre os justos o aguarda. Se for mais pesado do que a pluma, 
será devorado pela «Fera do Ocidente», uma besta híbrida, formada pelos corpos 
fundidos de um crocodilo, um hipopótamo e um leão. A Devoradora garantirá 
assim a destruição total e eterna do defunto pecador17.

Parece-nos evidente que o tema da pesagem do coração da cultura egípcia 
tem grandes semelhanças e afinidades com o da pesagem dos Destinos e das 

12 Sobre este assunto, ver R. F. SOUSA, O coração e o Homem no Antigo Egipto. Contributos para a 
compreensão de uma «psicologia» antiga, Lisboa, 1998, 127-130, e J. YOYOTTE, «Le Jugement des morts» 
in Le jugement des morts, Paris, 1961, 17-80.

13 J. ASSMANN, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice social, Paris, 1989.
14 R. F. SOUSA, O coração e o Homem no Antigo Egipto, 128.
15 R. F. SOUSA, O coração e o Homem no Antigo Egipto, 128.
16 R. F. SOUSA, O coração e o Homem no Antigo Egipto, 128, e figuras 20-22, apud A. M. ROVERI, 

dir., La Civilizacion de los Egipcios. Las creencias religiosas, Torino, 1988, 196; H. BRUNNER, Das hörende 
Herz. Kleine Schriften zur Religions und Geistgeschichte Ägyptens, Friburg, 1988, 30-31; J. BAINES & J. 
MÁLEK, Egipto: Deuses, Templos e Faraós, Lisboa, 1991, pp. 218-219.

17 R. F. SOUSA, O coração e o Homem no Antigo Egipto, 130.
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Almas da cultura grega. Em ambos os casos, os deuses determinam se o peso de 
um coração/destino/alma é mais leve ou mais pesado que um outro referencial. 
Depende do veredicto desse julgamento a sorte do indivíduo em causa. Aparen-
temente, sempre que o seu pesar mais, a morte, em qualquer das suas formas, é 
a etapa seguinte. Existirá alguma relação entre os dois tópicos?

A problemática das relações entre os Gregos e o mundo oriental tem suscitado 
os mais diversos estudos nos últimos anos. Depois de alguma resistência à acei-
tação da ideia de que os Gregos recolheram temas, tópicos e estruturas culturais 
e civilizacionais dos povos do Oriente, muitos investigadores contemporâneos 
não hesitam em defender essa perspectiva, apresentando as mais diversas provas 
para a sua formulação18. Estudos recentes tentaram demonstrar a factualidade 
da relação Grécia-Próximo Oriente, defendendo que os compositores e poetas da 
Grécia arcaica são altamente devedores das culturas do Próximo Oriente Antigo, 
quer aos seus motivos literários quer às suas concepções cosmológicas e teológicas, 
quer aos seus procedimentos formais e técnicos quer mesmo à fraseologia, ao 
discurso e às línguas.

Onde se teria dado a transmissão? Os argumentos apresentados como prova 
da possibilidade dos contactos entre as culturas em análise são pertinentes. A 
arqueologia atesta os contactos gregos com a Síria, onde os Fenícios, marinhei-
ros e mercadores por excelência, tinham as suas principais cidades; contactos 
que ocorreram essencialmente durante o período micénico e o século VIII a. 
C. Aquele povo terá tido, portanto, uma importância primordial na transmissão 
de culturas, sendo particularmente relevante a sua posição geográfica, por onde 
Cananeus, Hebreus, Mesopotâmios, Anatólios, Egípcios e Gregos circularam. 
Além disso, os contactos entre Gregos e Fenícios não tiveram necessariamente 
de ocorrer na Jónia ou na Síria. Ambos foram povos que souberam encontrar o 
caminho para Ocidente, passando pelas várias ilhas mediterrâneas, e aí fundar 
as suas colónias e os seus entrepostos comerciais; designadamente, na Península 
Ibérica. Em trânsito, os contactos seriam até, eventualmente, mais frutíferos. 
Por outro lado, recordemos que, já na Odisseia, Ulisses fazia uma viagem que o 
levava ao Egipto, à Fenícia e a Creta19. A viagem de Ulisses parece ser o exemplo 
concreto das rotas marítimas que então ligavam o Egipto à polinésia egeia: do 
Egipto, Ulisses dirige-se à Fenícia e da Fenícia para a Líbia; a passagem por Creta, 
tal como aconteceria, certamente, se esta fosse o porto destino em vez do Norte 
de África, parece ser inevitável. Provavelmente foram as necessidades comerciais 

18 Num texto anterior, reflectimos já acerca desta problemática. N. S. RODRIGUES, «Ulisses e 
Gilgameš» in F. de Oliveira, coord., Penélope e Ulisses, Coimbra, 2003, 91-105.

19 Od. XIV, 229-320, ocupando a descrição do Egipto os versos 245-284.
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que aproximaram estes mundos. O Egipto seria, portanto, um espaço conhecido 
dos Gregos do IIº milénio a. C.20

Como se teria dado a transmissão? Através da leitura dos textos orientais? 
O problema da língua tem sido evocado como dos mais difíceis de resolver. Não 
tanto do lado oriental, onde a pluralidade de espaços, povos e contactos levou a 
uma tolerância e interculturalidade mais acentuada. Frequentemente, cita-se o 
caso das cartas de Amarna, datadas dos reinados de Amon-hotep III e IV (século 
XIV a. C.), uma colecção de documentos enviados dos mais variados reinos, de 
Babilónia, Assíria, Mitani, Hati, Arzava, Chipre, Ugarit e outras cidades de Canaã, 
ao faraó do Egipto, maioritariamente escritas em acádico. Isto, porque, durante 
o século XIV a. C., o acádico era a lingua franca usada entre Estados. Mas se há 
evidência de que existia um claro domínio do acádico nos vários reinos do Pró-
ximo Oriente Antigo no IIº milénio a. C., o mesmo não se pode dizer do mundo 
micénico21. Acrescente-se o argumento, muitas vezes evocado, da natureza grega, 
relutante a conhecer as línguas daqueles a quem chamavam barbaroi22. 

E se a transmissão tivesse sido oral? Eis um ponto onde os autores que se têm 
dedicado a esta questão preferem apostar. As semelhanças encontradas entre o 
cantor profissional da Suméria, o naru, e o aedo e o rapsodo gregos deixam adi-

20 Também para isso apontam os vestígios arqueológicos, H. J. KANTOR, Aegean and the Orient, 
Bloomington, 1947; B. GAYA NUÑO, «Egeo y Oriente Proximo», Emerita 19, 1951, 244-259; J. VERCOUTTER, 
Essai sur les rélations entre égyptiens et pré-hellènes, Paris, 1954; J. VERCOUTTER, L’Égypte et le Monde 
Égéen, Cairo, 1956; A. BERNAND, O. MASSON, «Les inscriptions grecques d’Abou-Simbel», Revue des 
Études Grecques 70, 1957, 1-46; J. PADRÓ, «Algunas consideraciones sobre las primeras relaciones griegas 
con Egipto», Pyrenae 5, 1969, 95-102; W. HELCK, Die Bezienhungen Ägyptens und Vorderasiens zur 
Ägais bis ins 7. Jahrhundert v. Chr., Darmstadt, 1979; J. G. GRIFFITHS, «Atlantis and Egypt», Historia 34, 
1985, 3-28; E. CLINE, «Amenhotep III and the Aegean: A reassessment of Egypto-Aegean relations in the 
14th Century», Orientalia 56, 1987, 1-36; J. PADRÓ, «Le rôle de l’Égypte dans les rélations commerciales 
d’Orient et d’Occident au premier millénaire», Annales du Service de Antiquités de l’Égypte 71, 1987, 213-
-222; M. HELTZER, «Cretans in Egypt», Kadmos 27, 1988, 167-169; C. PIEDRAFITA, «Les similituds entre 
les literatures egípcia i grega», Curs Egipte i Grecia 29, 1989, 39-49. O tema «Contactos entre o Egipto 
e o Egeu na Aurora do Império Novo» foi por nós estudado no seminário de Egiptologia, dirigido pelos 
Professores Doutor J. Padró (Univ. Barcelona) e J. Nunes Carreira (Univ. Lisboa), do curso de Mestrado 
em História e Cultura Pré-Clássica, no ano lectivo de 1992-1993. Ainda que houvesse apenas contactos 
indirectos entre o Egipto e o Egeu durante esse período, como alguns defendem, as transferências culturais 
eram possíveis e verosímeis. Alguma investigação recente demonstrou a presença do tema do salto do touro, 
ou taurocatapsia, no delta nilótico, mais em concreto em Aváris, o que conduziu à suposição de que houve 
artistas minóicos trabalhando nessa região, fornecendo mais um argumento para a existência de trocas 
interculturais. Sobre esta questão, ver M. BIETAK, «Connections between Egypt and Minoan World. New 
results from Tell el-Dab’a/Avaris» in W. V. Davies e L. Schofield, eds., Egypt, the Aegean and the Levant, 
London, 1995, 19-28, e M. H. da ROCHA PEREIRA, Estudos de História da Cultura Clássica. I - Cultura 
Grega, Lisboa, 19988, 33-35.

21 M. L. WEST, The East Face of Helicon, 592.
22 Ainda assim, M. L. WEST, The East Face of Helicon, 593, deixa em aberto a possibilidade de 

terem existido algumas traduções da literatura oriental para grego via aramaico. 
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vinhar um costume transversal e comum de ouvir as lendas e as epopeias, antes 
de as passar a escrito. Além disso, não deixa de ser curioso mencionar a tradição 
suméria segundo a qual o deus Enki tinha atribuído as artes musicais a um cego. 
O que lembra o que os Gregos nos contaram acerca de Homero23. É a transmis-
são oral que explica a evolução da Epopeia de Gilgameš, por exemplo, da forma 
como a conhecemos no período sumério à forma como a encontramos no período 
neo-assírio. Tratar-se-á de um fenómeno semelhante ao que deve ter acontecido 
com os poemas homéricos. E tal como os Gregos atribuíram a composição final 
da Ilíada e da Odisseia a «Homero», os Babilónios fizeram o mesmo, reclamando 
Sin-leqe-uninni como autor das aventuras de Gilgameš24. Em ambas as culturas, 
é possível que esses cantores, ou outros profissionais deambulantes, autênticos 
transmissores de cultura, viajassem de cidade para cidade, de templo para templo, 
de palácio para palácio, acompanhassem os exércitos e entretivessem os soldados 
à noite, com as histórias dos seus heróis e dos seus deuses. Assim terão tomado 
conhecimento também das suas concepções cosmogónicas e cosmológicas. Assim 
terão sido transmitidas em feitorias comerciais nas costas mediterrâneas, mas tam-
bém a mercenários e a trabalhadores itinerantes provenientes das mais diversas 
cidades, dos mais diversos povos, que outra língua teriam necessariamente de ter 
aprendido para poderem comunicar as suas necessidades básicas. As dádivas e 
as recepções teriam vindo por arrastamento. Acrescente-se a tudo isto a atracção 
que desde sempre o Egipto exerceu sobre os Gregos. Terá sido assim?25

23 Na verdade, a música e o canto eram profissões «naturalmente» adequadas a um cego, pelo 
que muitos cegos, em muitas sociedades, as escolheriam como modo de vida. Daí a associação e a 
coincidência.

24 Apresentámos estes mesmos argumentos em N. S. RODRIGUES, «Ulisses e Gilgameš», 91-105.
25 Sobre esta problemática destacamos os trabalhos de A. LESKY, «Mythos und Vorderer Orient», 

Sæculum 6, 1955, 35-52; F. DIRLMEIER, «Homerisches Epos und Orient», Rheinisches Museum 98, 1955, 
18-37; A. HEUBECK, «Mythologische Vorstellungen des Alten Orients im archaischen Griechentum», 
Gymnasium 62, 1955, 515-521; T. B. L. WEBSTER, «Homer and Eastern Poetry», Minos 4, 1956, 104-116; 
A. M. FRENKIAN, «L’épopée de Gilgameš et les poèmes homériques», Studia et Acta Orientalia II, 1960, 
89-105; H. PETRICONI, «Das Gilgamesch-Epos als Vorbild der Ilias» in A. S. Crisafulli, ed., Linguistic 
and Literary Studies in Honor of Helmut A. Hatzfeld, Washington, 1964, 329-342; G. K. GRESSETH, 
«The Gilgamesh Epic and Homer», Classical Journal 70/4, 1975, 1-18; W. BURKERT, «Oriental Myth and 
Literature in the Iliad» e «Itinerant Diviners and Magicians: A Neglected Element in Cultural Contacts» 
(onde o Autor, baseado em Od. XVII, 383-385, salienta a importância do artesão, do adivinho, do 
médico e do cantor neste processo) in R. Hägg, ed., The Greek Renaissance of the Eighth Century BC: 
Tradition and Innovation, Stockholm, 1983, 51-60, 115-122; Idem, Die orientalisierende Epoche in der 
griechischen Religion und Literatur, Heidelberg, 1984 (trad. inglesa The Orientalizing Revolution: Near 
Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age, London, 1992);  Idem, «Oriental and Greek 
Mythology: The Meeting of Parallels» in J. Bremmer, ed., Interpretations of Greek Mythology, London, 
1987, 10-40 (onde o Autor chama a atenção para o importante factor de se estar perante uma complexa 
rede de intercomunicação cultural, residindo aí as transferências e não num passado comum dos povos); 
J. FORTES, «L’ Odissea i l’ Epopeia de Gilgameš», Aula Orientalis 1, 1983, 113-115; C. BEYE, «The Epic 
of Gilgameš, the Bible, and Homer: some narrative parallels» in H. Evjen, Mnemai: Classical Studies 
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in Memory of Karl H. Hulley, Chicago, 1984, 1-19; J. CORS I MEYA, «Homer i l’influx de la mitologia 
oriental», Faventia 7/1, 1985, 7-19; J. R. WILSON, «The Gilgamesh Epic and the Iliad», Échos du monde 
classique 30, 1986, 25-41; e o importante S. MORRIS, «Homer and the Near East» in I. Morris, B. Powell, 
eds., A New Companion to Homer, Leiden/New York/Köln, 1997, 599-623.

26 Têm sido estudados paralelismos e possíveis influências entre a Ilíada, os hinos homéricos, 
Hesíodo, Ésquilo, sem mencionar narrativas mitológicas isoladas, e as diversas narrativas contidas no 
Génesis e no livro dos Juízes,  e no livro dos Juízes,  e no livro dos a Epopeia de Aqhat, a Narrativa de Sinuhe, o Conto do náufrago, o Conto 
dos dois irmãos, entre outros.

27 Y. KOENIG, «Memnon» in Dictionnaire de la Grèce antique, Paris, 2000, 839-840.
28 L. SÉCHAN, Études sur la Tragédie Grecque..., 15-16.

É difícil prová-lo, mas não deixa de ser uma hipótese atraente26. E o que se 
afirma relativamente aos textos mesopotâmicos e cananaicos é válido para os 
egípcios e concepções neles envolvidas, pois o processo terá sido idêntico. Sendo 
o tema da pesagem do coração por Anúbis particularmente tratado, tanto textual 
como iconograficamente, durante o Império Novo egípcio, há que não esquecer 
que esse mesmo período coincide com o que na Grécia classificamos como períodos 
micénico e homérico. O assunto seria então, portanto, de grande actualidade. 
A possibilidade da sua influência na literatura e cultura gregas parece-nos assim 
totalmente verosímil.

Podemos acrescentar ainda alguns argumentos que consideramos relevan-
tes para esta relação. Na mitologia grega, Mémnon é o rei dos Etíopes. Ora, a 
Etiópia é a grande vizinha do Egipto. A mãe de Mémnon é Eos, a Aurora, indis-
cutivelmente relacionada com o Oriente, o Levante. Num período mais recente, 
os Gregos acreditavam reconhecer Mémnon num dos dois colossos do grande 
templo de Amon-hotep III, em Tebas. A assimilação basear-se-ia na semelhança 
entre a versão grega do nome egípcio do local dos monumentos, Memnonia, do 
egípcio menu, e o nome do filho de Eos. Este monumento tornou-se, nos períodos 
mais tardios, uma verdadeira atracção turística para Gregos e Romanos, que lá se 
deslocavam para ouvirem o «Canto de Mémnon», fenómeno causado pela passa-
gem do vento nas fissuras causadas por um tremor de terra no colosso27. O mito 
grego de Mémnon, no qual, juntamente com os passos da Ilíada, encontramos o 
tema da psykhostasia, está claramente relacionado com o Egipto.

Além disso, note-se que o deus egípcio encarregado da pesagem é Anúbis. 
Ora os Gregos identificaram Anúbis com Hermes (ambos são deuses psicopompos, 
condutores de almas) e, em algumas representações iconográficas da kerostasia e 
da psykhostasia, é Hermes o deus que procede à operação28. Neste contexto, Zeus 
identificar-se-ia preferencialmente com Osíris, o presidente da sessão da pesagem. 
Na cultura literária grega clássica, o deus presidente foi chamado a efectuar ele 
próprio a operação.
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29 E.g. Il. VI, 523; XVI, 481; Od. XVIII, 344.
30 M. H. da ROCHA PEREIRA, Estudos de História da Cultura Clássica I, 133. Segundo M.L. WEST, 

The East Face of Helicon, 394, os comentadores antigos criticavam Ésquilo por ter interpretado mal o 
texto homérico.

31 R. F. SOUSA, «A noção de coração no Egipto faraónico» in J. A. Ramos, L. M. Araújo, A. R. 
Santos, Percursos do Oriente Antigo. Homenagem a José Nunes Carreira, Lisboa, 2004, 540.

32 M. H. da ROCHA PEREIRA, Estudos de História da Cultura Clássica I, 127-129.
33 Il. VIII, 68.

Na concepção egípcia, os elementos pesados são o coração do defunto e a 
pluma de maat. Na imagem grega, Homero refere o peso dos «dois destinos» (δυ‰ο 
κη§ρε). Como notámos, na religião grega, Κη§ρ (Ker) personifica a Morte. Mas 
κη§ρ é igualmente a palavra usada para «coração»29, o órgão pesado na balança 
do juízo final egípcio. Como vimos também, em Ésquilo, o κη§ρ foi já substituído 
pela ψυχη§, psykhe, a «vida» ou a «alma», traduzindo uma evolução da ideia 
de coração/destino para alma, no sentido de uma abstracção cada vez maior, e 
a pesagem dos destinos ou kerostasia passou a ser uma psykhostasia. Mas tudo 
indica que o motivo original era o coração, associado à ideia de Destino/Moira, 
e próxima, portanto, da concepção egípcia30. A Maat dos Egípcios estaria assim 
implicada no resultado da avaliação da balança de Zeus/Hermes, identificando-se 
talvez com a própria balança de ouro. Isso porque não há uma divindade grega 
que personifique uma concepção tão abstracta como a que representa Maat. De 
qualquer modo, o mais surpreendente é que essa evolução parece estar igualmente 
presente na cultura egípcia: no Império Novo, «a noção de akh aproximou-se da 
noção de coração apenas nos aspectos em que este mais assume um papel rela-
cionado com o poder e a força da vida», sendo que a ideia de akh se manifesta 
«sobretudo depois da morte do indivíduo, correspondendo a um estado incorpó-
reo, resultante na transfiguração num espírito luminoso»31. Será também esse o 
destino da noção de alma, na cultura grega, ainda que não seja esse ainda o seu 
sentido pleno na cosmovisão homérica32.

Se no Egipto a pesagem do coração funciona como uma acção purificadora 
e iniciática para entrar no além, na Grécia, a pesagem do destino avalia o direito 
à vida ou à morte. Mas se considerarmos que a entrada no além egípcio era si-
nónimo de vida eterna, então as duas propostas coincidem.

Ao nível da representação iconográfica, destaca-se na expressão egípcia o olho 
de Hórus, que tudo observa. A forma como é apresentado recorda a expressão 
grega do Sol que chega ao seu pico, no momento em que Zeus pega na balança 
para comparar os destinos dos dois exércitos, e que Homero faz questão de registar, 
num dos passos que, na Ilíada, dedica à pesagem dos destinos33. No Livro dos 
Mortos da cantora de Ámon Taudjatré, datado da XXIª dinastia, aparece mesmo 
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34 Publicado por R. F. SOUSA, «A noção de coração no Egipto faraónico», 530.
35 PLUT., De aud. poet. 17a.
36 Ideia presente em HDT. II, 49-57. 
Dedicamos este pequeno estudo ao Professor Doutor Geraldo Coelho Dias, que arguiu as nossas 

provas públicas de Mestrado em História e Cultura Pré-Clássica, na Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, em Dezembro de 1996. Aqui fica a nossa palavra de gratidão pelas palavras que então nos 
dirigiu. Agradecemos igualmente à Professora Doutora Maria de Fátima Silva alguns esclarecimentos 
linguísticos. Depois de escrito este trabalho, e já em fase de provas, chegou-nos ao conhecimento o texto 
de J. DUCHEMIN, «La Pesée des destins» in Visages du Destin dans les mythologies. Actes du colloque de 
Chantilly, Paris, 1983, 237-259, que, no entanto, não levámos em conta.

o Sol a pico, sobre a balança manejada por Anúbis34. Mais do que o texto ou até 
mesmo do que a oralidade, a imagem deverá ter propagado a ideia. Por Plutar-
co, sabemos que Ésquilo pôs em cena a sua psykhostasia, com Zeus segurando a 
balança, de dois pratos, e Tétis e Eos ladeando o pai dos deuses, suplicando-lhe 
pelas vidas dos seus respectivos filhos35. A encenação deverá ter recordado em 
muito as imagens egípcias.

Parece-nos, assim, muito provável que o tema da kerostasia, ou pesagem dos 
destinos, presente na Ilíada (independentemente de se ter baseado ou não numa 
eventual Etiópida anterior, ou do inverso, ou de ambas as epopeias terem tido 
uma fonte mais antiga comum) e da psykhostasia, em Ésquilo (quer este se tenha 
baseado na Etiópida, quer no motivo igualmente presente, com outra persona-
gem, na Ilíada), tenha uma raiz egípcia. Cremos que os argumentos apresentados 
permitem considerar essa hipótese, a qual é um elemento mais a contribuir para 
a valorização da problemática das relações Oriente-Ocidente na Antiguidade.

Com estas reflexões, talvez ganhem renovada pertinência as ideias de Heró-
doto, segundo as quais muito do que era grego se originara no Egipto36.
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As Cerâmicas arqueológicas e os estudos 
de proveniência de matérias-primas e 
transformações tecnológicas: o contributo 
do estudo textural da fracção não-plástica 
e respectiva distribuição nas pastas

Resumo
Neste ensaio, sublinha-se a importância dos estudos interdisciplinares de proveniência 
de matérias-primas e transformações tecnológicas para um melhor conhecimento 
das cerâmicas arqueológicas, especialmente as pré-históricas, e do “Homem” que as 
produziu.  Discutem-se conceitos e características das diferentes fracções de uma pasta 
cerâmica, a plástica e a não-plástica, relacionando metodologias analíticas com o universo 
de informações a obter. 

Abstract
This paper aims to highlight the importance of interdisciplinary studies on the provenance 
of raw materials and technological transformations in improving our understanding of 
pre-historical archaeological ceramics, as well as of the “Men” who produced them.  
Therefore, the author discusses the concepts and features of different fragments of plastic 
and non- -plastic ceramics, and relates the analytical methodologies with the universe of 
information which the researcher seeks to obtain.

É muito antiga a curiosidade que o Homem sente pela exploração que a sua 
espécie tem feito de um dos recursos naturais mais adaptável às suas necessidades, 
abundante e, consequentemente, barato: a argila ou, mais popular, o barro. Os 
comportamentos, os significados económico-sócio-culturais, os critérios e os pro-
cessos que assentam na sua transformação em material cerâmico têm sido alvo de 
muitos estudos e, fruto das valiosas relações interdisciplinares e dos significativos 
avanços científicos, tecnológicos e instrumentais, muitas questões têm vindo a ter 
respostas válidas.  
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Uma das questões mais críticas que a Arqueologia tem colocado e que é deter-
minante para os estudos de produção, dos mecanismos de distribuição, permuta e 
comércio de bens, é exactamente a da determinação dos locais de produção e/ou 
de proveniência das matérias-primas. Durante muito tempo, a Arqueologia tentou 
isoladamente responder com base em critérios tipológicos e estilísticos mas teve de 
constatar a ambiguidade e falibilidade dos resultados, interiorizando a necessidade 
e promovendo relações de colaboração com outras ciências, pertinentemente com 
a Geologia e com a Química.  

Outra das questões relaciona-se com o uso de diferentes materiais e suas 
texturas e respectivo impacte no processo e progresso tecnológico.  

Se para períodos recentes da História a existência de documentos de variada 
índole permite vir a responder de forma relativamente fácil às questões, o mesmo 
já não será possível dizer-se para cerâmicas pré-históricas. Neste enquadramento, 
é a associação entre os contextos arqueológicos de achado e a caracterização 
química e mineralógica das pastas cerâmicas que tem fornecido os dados mais 
interessantes.   

A textura das pastas cerâmicas, ainda que influenciada pela porosidade e 
tamanho dos grãos da fracção argilosa, é-o, no entanto e em primeiro lugar, 
pelas inclusões não-plásticas; quer pela sua quantidade quer pelas dimensões 
dos grãos, distribuição e forma. A variabilidade dessa textura será limitada pelos 
requisitos de uma boa peça, pelos níveis de exigência do ceramista e, ainda, pelas 
características de certos materiais usados como têmperas. Consideramos que 
o recurso a determinada terminologia justifica uma breve pausa para reflexão 
exactamente sobre alguns termos que têm gerado algum debate.

O termo “têmpera” tem sido considerado [4, 406] como talvez o mais im-
preciso que se tem usado nas descrições arqueológicas e tecnológicas de cerâmica. 
Foi até nas diferenças relativamente a estes materiais que residiu uma das mais 
básicas formas de classificação das peças cerâmicas. Refere-se quer à acção de 
adicionar um material quer ao próprio material que foi adicionado para modificar 
as propriedades do barro. Na comunidade arqueológica portuguesa, tal como na 
francesa e espanhola, o termo “têmpera” é quase sempre usado como sinónimo de 
“desengordurante” [1, 35], embora este possa ter a conotação de se referir a uma 
substância que, adicionada a um barro, vai alterar apenas e especificamente a sua 
plasticidade, tornando mais “magra” uma argila demasiado plástica, “gorda”.

De facto, desde os tempos pré-históricos à actualidade, constata-se a existência 
de uma grande variedade de substâncias que são adicionadas aos barros com o 
sentido de alterar as suas características e comportamentos, como por exemplo, 
aumentar ou reduzir a plasticidade, ganhando boas condições de trabalhabilidade, 
reduzir a contracção, deformação e fissura/fractura durante a secagem, baixar o 
ponto de vitrificação na cozedura, entre outras. Essas substâncias tanto podem 
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ser plásticas como barros residuais com características de menor plasticidade 
e que podem “temperar”, “desengordurar”, barros demasiado plásticos, como 
podem ser também não-plásticas. Dentro deste grupo, registam-se substâncias: (i) 
de origem mineral, como o sal ou como rochas e minerais de distintas naturezas 
e texturas; (ii) de origem orgânica animal, como esterco, e vegetal, como palhas, 
ervas ou outras fibras; (iii) de origem bio-mineral, como ossos e conchas ou, ain-
da; (iv) de origem antropológica, como cerâmica moída, normalmente produção 
defeituosa, ou chamote. 

Por outro lado, há que considerar que o próprio barro pode conter natural-
mente substâncias não-plásticas de diferentes origens, inclusões, que o ceramista 
não retira durante a preparação da pasta.  Em termos comportamentais, estas 
substâncias não foram adicionadas, tratando-se então de um barro não “tempera-
do” ou não “desengordurado”, mas, em termos técnicos, estas inclusões modificam 
certamente as propriedades do barro.  

Esta pausa não pretende ir mais além nas questões de terminologia, que se 
arrastam desde os anos trinta do século passado, mas tão só  realçar as diferentes 
acepções que o termo “desengordurante” tem, consoante o universo científico 
das comunidades.  Assim, quando se registam afirmações como “(...) o estudo 
textural dos não-plásticos (desengordurantes) (...)”, se equacionarmos os diferentes 
conceitos implícitos, poderão surgir algumas dúvidas quanto ao que se pretende 
aludir:  (i) apenas aos não-plásticos adicionados como desengordurantes?  (ii) a 
todas as substâncias, plásticas e não-plásticas, que são adicionadas como desen-
gordurantes?  (iii) apenas aos não-plásticos, independentemente de natural ou 
intencionalmente incluídos?  Tendo em conta as questões em causa (proveniências 
e transformações tecnológicas) e as grandes dificuldades que se têm verificado na 
análise das fracções argilosas das pastas no sentido de lhes dar resposta, é a este 
último universo que as abordagens mais têm sido efectuadas.

De facto, verifica-se que a análise da fracção argilosa ocupa, geralmente e 
em relação à análise da fracção não-plástica, uma posição secundária nos estudos 
tecnológicos de cerâmica pré-histórica.  As dificuldades constatadas são grandes, 
podendo ser apontadas algumas razões para tal:  

- A necessidade de se confrontarem as pastas cozidas com as fontes de 
matérias-primas, os barreiros, tornando-se complicada a tarefa da amostragem 
de todas as fontes de matérias-primas possíveis, assegurando que cada uma é 
homogénea e distinguindo cada uma delas.  Há que equacionar que as fontes, os 
barreiros, actuais podem não ser as mesmas dos tempos pré-históricos, apesar de 
se registarem actualmente exemplos de grande conservadorismo.  Mesmo que os 
barreiros não se tenham esgotado, será necessário ter em linha de conta que, se 
forem sedimentares, as características dos níveis actualmente explorados poderão 
não ser as mesmas que as dos níveis pré-históricos;
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- Durante o processo de preparação das pastas, as argilas são esmagadas, 
peneiradas e lavadas, o que pode fazer remover alguns dos seus componentes;

- As argilas podem não ser puras, uma vez que os ceramistas podem vir a 
misturar argilas de diferentes características e de duas ou mais origens. Esta prática, 
sendo muito comum, é factor de uma grande complexidade;

- Para além de misturar outras argilas, os ceramistas podem adicionar-lhe 
outros materiais não-plásticos, o que altera o nível de elementos originais e intro-
duz novos. A distinção entre uns e outros poderá ser muito difícil senão, nalguns 
casos, impossível;

- Durante o processo de cozedura há componentes voláteis que se perdem, 
associados às transformações que os minerais argilosos tendem a sofrer, perdendo 
a sua identidade no espaço e formando uma espécie de vidro ou material não 
estruturado. Já os grãos de areia, muito especialmente silicatada, são pouco afec-
tados pela temperatura necessária para produzir uma cerâmica neste contexto 
tecnológico-cultural, servindo como esqueleto de suporte para a cerâmica durante 
esta fase. Tendem a manter a sua identidade e a poder ser observados e identifica-
dos mineralogicamente. Podem, por isso, vir a ser usados para identificar a fonte 
geológica daquela fracção da cerâmica, enquanto os minerais argilosos não;

- Perdendo a sua identidade mineralógica e não podendo, portanto, vir a ser 
identificadas por esta via, as fracções argilosas podem, ainda assim, ser analisadas 
quimicamente. As análises químicas que melhores resultados têm dado em termos 
das concentrações elementares são feitas por espectrometria de Fluorescência de 
Raios X (FRX/XRF, de X-ray Fluorescence) e por Activação Neutrónica (AAN/
NAA, de Neutron Activation Analysis). Implicam a redução da amostra a pó. As-
sim, a análise reflectirá a composição total da amostra e, no caso de uma cerâmica 
em que a argila tenha sido “temperada” com outra/s e que contenha inclusões, 
poderá ser quase impossível , para além dos diferentes não-plásticos, distinguir 
uma argila de outra [7, 149].  Apesar de tudo, as interpretações podem vir a ser 
validamente auxiliadas por uma boa amostragem das matérias-primas;

- As reacções de alteração ocorridas durante o período de enterramento 
podem ser muito significativas e comprometer correlações.

As dificuldades apontadas levam a que a análise à fracção não-plástica seja 
mais fácil, mais credível e menos onerosa, em termos de tempo, de recursos finan-
ceiros e analíticos. Não são, no entanto, impeditivas e, de facto, as características 
químicas e mineralógicas dos fragmentos cerâmicos são, na sua globalidade, cada 
vez mais analisadas com o objectivo de se identificarem e constituírem grupos que 
empregam materiais de diferentes fontes ou origens. Os atributos das cerâmicas 
são comparados com os atributos das matérias-primas e podem obter-se correla-
ções baixas ou elevadas. Estes resultados podem ser muito difíceis de interpretar 
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se todas as potenciais fontes da região definida como de interesse não tiverem 
sido amostradas durante o trabalho de pesquisa no campo e se as correlações não 
forem significativas estatisticamente.  

Estes estudos partem do pressuposto de que dois barreiros relativamente 
próximos são suficientemente distintos quanto à sua composição química e mi-
neralógica. O problema é que, a uma distância de 50/100 km, se o enquadrante 
geológico da paisagem for o mesmo, não há motivos para mineralogicamente haver 
diferenças [2]. As análises químicas são, então, de grande utilidade. O postulado 
de que as “argilas provenientes de barreiros diferentes apresentam diferenças de 
composição química que, em geral, excedem significativamente as diferenças de 
composição química existentes dentro de cada barreiro” [1, 35] também nem 
sempre é verdadeiro. Isto verifica-se não só pelas razões já apontadas e que se 
referem às alterações, por adição ou por subtracção de substâncias, às argilas 
para obtenção de determinados efeitos, como pelo contexto de enterramento, 
que pode alterar drasticamente a composição química das pastas em resultado de 
reacções de:  (i) dissolução;  (ii) deposição ou de (iii) permuta iónica.  Ainda assim, 
a Química permite que, através da análise elementar, se consigam efectivamente 
identificar grupos, pois há elementos que quimicamente nunca mudam, como os 
Lantanídeos ou Terras Raras, e que podem constituir a “impressão digital” de tais 
grupos, qualquer que seja a escala da entidade geográfica que eles representem. 

Assim, os estudos que têm como objectivo a determinação da proveniência 
em termos de local/centro de produção, mais do que em termos propriamente 
de barreiros, serão de maior interesse para a Arqueologia pois, para além dos 
elementos que facultam em termos de proveniência de algumas matérias-primas, 
abrangem ainda enquadramentos culturais, comportamentos que condicionam 
a manufactura e que podem ser inferidos a partir da determinação da natureza 
dos não-plásticos, da sua textura, distribuição e orientação.  Serão mais ricos em 
informação de carácter tecnológico pois a argila de base à produção será apenas 
o material mais comum.  Interessante será saber de que modo, com que objecti-
vos e resultados, os ceramistas alteraram esse material comum para satisfazer as 
suas necessidades e gostos personalizados ou colectivos.  A qualidade com que 
um objecto cumprirá a sua função dependerá não só dos meios disponíveis mas, 
fundamentalmente, das capacidades do ceramista para, a partir de diferentes 
combinações, vir a produzir os efeitos funcionais, decorativos ou artísticos de-
sejados.  Estas combinações, alterações na composição e comportamento dos 
barros provocadas pelos não-plásticos, estarão patentes na composição das pastas 
e serão ferramentas de trabalho essenciais para relacionar tipos de cerâmicas e 
descobrir, às vezes quase qual detective, as origens de relações comerciais, ou 
outras, a diferentes escalas.   
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Os estudos de proveniência podem partir da comparação entre a 
composição de espécies não conhecidas com a composição de materiais de 
proveniência precisa, chamados “grupos de referência”, usando os mesmos 
métodos analíticos e equacionando as mesmas propriedades físico-químicas, no 
sentido de se perceber se pertencem ou não à mesma população geológica ou 
geoquímica.  Partem também da comparação das cerâmicas com as matérias-
primas, o que implica um grande esforço em termos de trabalho de campo, de 
pesquisa de fontes.  Este trabalho poderá ser facilitado se as potenciais fontes 
puderem ser preditas, quer por evidências arqueológicas quer por informações 
ou considerações teóricas quer, ainda, pelas características das cerâmicas.  Tal 
como já foi referido, a mineralogia dos não-plásticos da pasta é, normalmente, 
um indicador de maior confiança do que a fracção remanescente de minerais 
argilosos.  Se o conjunto de minerais consistir, por exemplo, em produtos de 
meteorização de rochas vulcânicas ou de depósitos de rios, podem usar-se os 
mapas geológicos para identificar áreas com maior probabilidade de possuir tais 
minerais.

Para a maioria dos ceramistas dos tempos antigos, as fontes de barro tendiam 
a cumprir o princípio do menor esforço e da maior comodidade possíveis, sendo 
aquelas que eram mais facilmente acessíveis.  Os solos formados e concentrados 
no topo dos perfis, perto da superfície, eram as principais escolhas, a não ser que 
fossem necessárias grandes quantidades para uma maior produção.  Nestes casos, 
enquanto os solos tendem a possuir cerca de um metro de espessura, as rochas 
ricas em argila, sujeitas a meteorização, podiam fornecer muito mais quantidades 
de barro macio.

As argilas que ocorrem na Natureza raramente existem como depósitos 
puros [4, 72], sendo possível encontrar também minerais quer do material que 
lhe deu origem quer das rochas e sedimentos com que se encontraram durante o 
transporte.  As argilas primárias ou residuais incluem, normalmente, fragmentos 
da sua rocha-mãe e, dependendo do grau de meteorização, podem consistir na 
combinação de vários minerais argilosos.  As argilas sedimentares ou secundárias 
podem conter uma mistura de minerais de diversas proveniências, assim como 
sais e materiais orgânicos, como resultado dos processos de deposição.  São, nor-
malmente, mais finas e mais plásticas.

Os rios, embora o vento não seja esquecido, são os maiores agentes de trans-
porte de materiais argilosos. O efeito de joeiramento do transporte pela água separa 
os componentes da meteorização por tamanho de grão. Esta é uma distribuição 
geográfica: quanto mais plano o terreno, mais pequeno o tamanho do grão [7, 67]. 
Quanto mais pequeno o grão, maior fricção ocorre na sua superfície, à medida 
que cai através da água. Esta acção é basicamente controlada pela proporção da 
superfície do grão, comparada com o seu volume.  
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O efeito do transporte é homogeneizar a distribuição de tamanho de grão de 
um sedimento.  Os rios de montanha contêm grãos de vários tamanhos, enquanto 
as areias de uma praia são muito mais homogéneas em termos de distribuição de 
calibres. À medida que as partículas são transportadas, tendem a chocar umas 
contra as outras, sendo as suas arestas e elas próprias arredondadas.   Assim, o 
transporte não só arredonda os grãos como os selecciona em classes mais homo-
géneas.  

A análise mineralógica, através de microscópio óptico (MO) petrográfico, de 
lâminas delgadas de pastas cerâmicas cozidas a baixas temperaturas, como as pré-
históricas, será, então, muito útil pois permitirá o estudo da sua microestrutura. 
Permitirá [4, 379] a identificação das diferentes espécies minerais existentes, a sua 
abundância e associações, a orientação das partículas, as dimensões dos vazios, 
formas e localizações, tratamentos de superfície e alterações devidas à cozedura 
(fracturas) e a factores pós-deposicionais (recristalizações). A caracterização granu-
lométrica é um dos parâmetros mais úteis: descrição do tamanho, classe, forma e 
percentagem de inclusões de espécies diferentes e a orientação da sua distribuição. 
Alguns destes parâmetros têm procedimentos de medição muito complexos, como 
a percentagem de inclusões. A forma dos grãos é identificada pelas propriedades 
de arredondamento (suavidade do seu contorno) e de esfericidade (área da super-
fície), normalmente em comparação com tabelas.

Um exemplo, entre outros, de caso de estudo português com base neste tipo de 
caracterização pode encontrar-se na obra de Françoise Mayet 1, onde se apresenta 
a discriminação de três oficinas do Sado, de produção de material anfórico, a partir 
das características dos grãos.  Os grãos “grosseiros, pouco angulosos e arredon-
dados” projectaram a localização da respectiva produção mais para montante do 
rio.  As características dos não-plásticos permitiram a diferenciação das oficinas 
com base nas características geológicas das diferentes regiões em causa.

Os materiais adicionados aos barros tanto podem ser de uma fonte que lhe 
é próxima como de outra muito distante, dependendo do tipo de recursos, dos 
objectivos do ceramista e, muito especialmente, do tipo de comunidade em que 
este se insere:  sedentária ou nómada.  Este último tipo, aproveita os recursos dos 
meios por onde se desloca e trabalha o barro, que transporta consigo, de maneiras 
eventualmente muito distintas. 

Por vezes, será difícil distinguir os não-plásticos naturais, inclusões do barro, 
dos que foram adicionados, podendo a resposta assentar nas suas características 

[6, 161]:  (i) há materiais que não ocorrem naturalmente em barros, como por 

1 MAYET, F.; SCHMITT, A. e TAVARES DA SILVA, C. (1996) - Les Amphores du Sado (Portugal), 
Paris:  Diffusion E. de Boccard,  citada em [1], p. 38.
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exemplo fragmentos cerâmicos, fragmentos de várias rochas ígneas, sedimentares 
e metamórficas, areias grosseiras e pedra-pomes;  (ii) muitas vezes o tamanho do 
grão e a sua relativa abundância indicam se são ou não materiais adicionados.  
Por exemplo, o quartzo em partículas finíssimas pode ocorrer em alguns barros 
mas em areia grosseira e desgastada pela água não advém, em processos naturais, 
misturada com eles.  Outro exemplo será a deposição de pó vulcânico num lago 
onde os barros estejam a ser depositados, podendo vir a ser incorporado neles, 
mas as cinzas não ocorrem nem na quantidade nem nas dimensões com que 
normalmente se encontram nas pastas; (iii) [5, 52] a forma e (iv) a distribuição 
dos tamanhos.  A forma dos grãos pode dar informação imediata sobre o tipo 
de mineral presente.  As diferenças que são mais evidentes são entre quartzo e 
feldspatos, que tendem a ser irregulares e arredondados na forma, enquanto as 
micas são, normalmente em folhas delgadas, alongadas.  São alongadas porque 
a forma do cristal é uma estrutura foliácea, semelhante à dos minerais argilosos.  
Um corte transversal origina, quase sempre, uma forma fina e linear.  Grãos com 
arestas arredondadas terão sido sujeitos a erosão natural e a transporte, enquanto 
grãos com arestas com angulosidade pronunciada resultam de esmagamento, o que 
pode indiciar a sua adição.  No entanto, esta distinção nem sempre é sustentável 

[4, 410] pois partículas angulosas podem estar presentes em barros primários ou 
em barros sedimentares depositados próximo do material que lhe deu origem.  A 
distribuição dos tamanhos auxiliará à sua distinção.  Uma distribuição bimodal do 
tamanho dos grãos indicará uma mistura de inclusões bem classificada e sugere a 
adição de não-plásticos.  Rye [5, 52] considera que todas as inclusões deviam ser 
medidas usando a escala de Wentworth ou a sua mais recente conversão.

A quantidade de inclusões estará também de acordo com a função a cum-
prir pelos objectos.  Um bom exemplo poderá ser encontrado nos objectos de 
cozinha, onde é suposta a sua sujeição ao calor e a rentabilização de recursos 
energéticos.  Durante a preparação das pastas, é necessário amassar e dar forma 
ao barro, o que resulta numa orientação das partículas.  Concentremo-nos nos 
minerais argilosos:  quando as partículas argilosas se alinham paralelamente, elas 
resistirão à transmissão da temperatura através desta estrutura, originando um 
isolante térmico, pois a transmissão do calor é cerca de seis vezes maior ao longo 
da estrutura foliácea do que através dela [7, 119].  Para ultrapassar este efeito, os 
ceramistas introduziam substâncias que não só eram não-plásticas como possuí-
am diferentes propriedades térmicas.  A maioria desses não-plásticos é silicatada, 
especialmente quartzo, mas também se encontram minerais que têm formas que 
não são dirigidas por uma causa cristalográfica.  Assim, a transmissão do calor em 
tais minerais não é orientada pelo trabalho do ceramista.  Estes minerais têm uma 
orientação fortuita e, em agregados, transmitem o calor em todas as direcções e 
da mesma maneira, especialmente quando muitos grãos se encontram presentes 
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em orientações fortuitas.  Dessa forma, tendem a igualar o fluxo de temperatura 
no objecto e a conceder-lhe uma melhor capacidade de aquecimento ou, pelo 
menos, maior homogeneidade.  Então, a quantidade de não-plásticos adicionados 
excede as necessidades de controlo apenas da plasticidade para promover também 
o aumento da condutividade térmica e, assim, melhorar a qualidade com que 
o objecto cumprirá a sua função, rentabilizando recursos.  A interpretação das 
análises será em muito auxiliada com este tipo de informações.

A granulometria dos não-plásticos pode variar também consoante o tipo de 
objecto que se pretende.  Quanto mais espessas as suas paredes, maiores as dimen-
sões das partículas, para evitar o colapso do dito objecto em formação sob o seu 
próprio peso.  Ao contrário, quanto mais finas as suas paredes, maior a exigência 
de reduzidas dimensões das partículas.  Assim, os não-plásticos eram partidos 
e/ou peneirados, calcinados e/ou moídos, para se ajustarem aos efeitos pretendi-
dos. Estas variações nas dimensões das partículas podem correlacionar-se com 
variações na dureza e na porosidade das pastas. Rye [5, 27] refere que, durante a 
cozedura, reacções como as de fusão têm início na superfície dos cristais ou grãos 
e progridem gradualmente para o interior. A área de superfície fornecida por um 
determinado peso de uma têmpera será mais elevada se as partículas forem finas 
do que se forem grosseiras. Assim sendo, a utilização do tamanho apropriado pode 
permitir atingir reacções mais rapidamente ou a uma temperatura mais baixa. 
Na verdade, o aquecimento e a transformação da fase mineral ocorrem na base 
dessas duas variáveis:  tempo e temperatura, sendo a relação entre elas afectada 
pela composição química das pastas.

O tamanho dos não-plásticos pode também afectar os acabamentos das peças, 
nomeadamente as técnicas decorativas, na medida em que, por exemplo, quanto 
maior for o grão maiores dificuldades haverá na produção de incisões finas ou 
impressões.  As marcas resultantes dos acabamentos são normalmente orientadas 
em direcções fixas (vertical, diagonal...) e são identificáveis através da “orientação 
preferencial”, alinhamento, quer dos plásticos quer dos não-plásticos quer, ainda, 
dos vazios.  Quando é aplicada uma pressão num material plástico, barro, quer a 
fracção argilosa quer a fracção não-plástica advêm alinhadas perpendicularmente 
à direcção da força.  Estas marcas de conformação só ocorrem se a pressão tiver 
sido aplicada antes do barro secar.  Como diferentes técnicas envolvem diferentes 
aplicações de pressão, a orientação preferencial das partículas varia com a técnica.  
Também a orientação dos vazios constitui uma valiosa pista para o reconhecimento 
de uma técnica de conformação, sendo de elevado interesse os vazios de união.  
Para além disso, podem ser pseudomorfos de orgânicos e, preservando a forma 
do material originalmente presente, podem facultar valiosas informações quanto à 
sua adição, se intencional (material cortado em forma e dimensões relativamente 
regulares) ou casual (grandes variações de formas e dimensões), e à identificação 
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da espécie e inerentes características, o que poderá fornecer dados não só sobre 
tecnologias cerâmicas como também sobre a agricultura e condições climatéricas, 
sobre paleoambientes.  

Estas impressões deixadas pelos orgânicos, quando a temperatura é suficien-
temente baixa, poderão ser muito bem observadas ao Microscópio Electrónico 
de Varrimento (MEV/SEM, de Scanning Electron Microscope).  Os materiais 
orgânicos podem ser de dimensões muito reduzidas, tal como restos de plantas e 
microorganismos como algas e bactérias.  Quando se convertem em carvão, em 
vez de se consumirem durante a cozedura, podem diminuir a permeabilidade das 
pastas.  De facto, as cozeduras em atmosferas redutoras facilitam a formação da 
fase vítrea, podendo vir a acontecer o encapsulamento do Carbono e a formação 
do designado “coração negro”, consoante as características dos fornos e o gradiente 
térmico entre a superfície e o interior das paredes.  As bandas de cozedura, cuja 
coloração denuncia um ambiente redutor ou oxidado, serão mais pronunciadas, 
maiores, nos casos em que a granularidade é grosseira, onde as trocas gasosas 
são mais permitidas. 

A cozedura afecta, e em grande medida, a acção dos não-plásticos, o que 
certamente foi influenciando o ceramista na sua escolha e na sua preparação.  Se 
alguns se mantêm estáveis a temperaturas baixas, como as obtidas em fornos primi-
tivos, outros alteram-se e podem causar defeitos.  Assim, uma vez que o ceramista 
pretendia evitar defeitos, tinha de fazer por não atingir as temperaturas às quais as 
alterações ocorriam ou, outra via, modificar as condições em que os não-plásticos 
eram adicionados.  O não-plástico ideal, embora oneroso, para alterar as proprie-
dades de um barro é a cerâmica, mais ou menos moída, ou chamote.  Será ideal 
na medida em que terá as mesmas propriedades químicas e de expansão térmica 
que os materiais que vão formar a nova cerâmica.  Para além disso, em termos 
de análise, o tipo de informação tecnológica será mais rica pois as suas próprias 
fracções não-plásticas poderão vir a ser também analisadas.  

As reacções dos não-plásticos são físicas e químicas e são variadas;  incluem 
desidratação, oxidação, redução, inversão, decomposição  e fusão.  A desidratação 
ocorre a limites de temperatura baixos e pode ser acompanhada de dilatação à 
medida que a água é convertida em vapor.  A oxidação e a redução são controladas 
pela atmosfera do forno e podem ocorrer em limites de temperatura considerá-
veis.  Estas alterações podem ter, como já referido, um efeito importante na cor.  
A inversão é uma mudança física na estrutura atómica que ocorre a diferentes 
temperaturas consoante os diferentes minerais.  A decomposição, dependendo da 
composição, tem lugar em limites de temperatura elevados.  A fusão ocorre nos 
limites de temperatura mais altos [6, 28].  

Os ceramistas evitam fundir o quartzo, fundindo apenas, pelo menos em 
parte, os minerais argilosos.  Isto ocorre a temperaturas mais baixas do que seria 
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necessário para fundir o quartzo.  Os limites de fusão poderão ser efectivamente 
entre os 900 e os 1500° C.

O efeito da composição, ao alterar o estado dos minerais argilosos e não-
plásticos numa pasta, altera também a temperatura de cozedura necessária ao 
processo de fabrico cerâmico.  Assim, não será possível estabelecer séries especí-
ficas de condições de tempo-temperatura para definir um determinado estado de 
transformação cerâmica.  A composição química fará variar as condições físicas 
necessárias para transformar o conjunto minerais argilosos/não-plásticos  num 
sólido cerâmico de determinada qualidade [7, 104]. Para além da natureza dos 
minerais argilosos e dos materiais adicionados, podendo alguns funcionar como 
fundentes (ex.:  Fe, CaO, mica, feldspatos...), há, ainda e como já foi referido, que 
equacionar o tamanho das partículas;  em regra, quanto menor a partícula, mais 
baixa a temperatura à qual se alterará.  

A análise mineralógica permitirá inferir muitas informações tecnológicas a 
partir das propriedades ópticas do que for observado.  Pretendendo-se fazer a 
identificação dos minerais através da sua estrutura cristalina, poderá recorrer-se 
também à Difracção de Raios X (DRX/XRD, de X-Ray Diffraction).  A DRX e 
a análise mineralógica são, em regra, os métodos mais adequados para identificar 
e descrever as inclusões clásticas das pastas.  Não estão, no entanto, orientados 
para os minerais argilosos da matriz, que poderiam ser caracterizados por uma 
série de métodos analíticos que se concentram nos seus comportamentos térmicos 
resultando, no entanto, na prática e como já sublinhado, numa tarefa muito difícil.  
Também através do MEV se podem observar e analisar, se em interface com um 
sistema de microanálise de Raios X (MARX/XRMA, de X-Ray Microanalysis, ou 
EPMA, de Electron Probe Microanalysis), quer lâminas delgadas quer os próprios 
fragmentos, desde que caibam no porta-amostras.  

Tratando-se de um material não condutor, as amostras cerâmicas necessitam 
de um revestimento condutor, por ex. ouro ou grafite, de modo a evitar efeitos de 
carga à sua superfície;  isto, se se tratar de um MEV convencional.  No entanto, se 
operar em condições de baixo vácuo (MEVBV/LVSEM, de Low-Vacuum SEM), 
as amostras podem ser observadas e analisadas sem necessitar de secagem prévia 
nem revestimento, o que constitui uma grande vantagem, considerando muito 
especialmente as amostras de cerâmicas pré-históricas.  

Quer a partir do MO quer do MEV, a maioria das observações é baseada 
na análise qualitativa.  No entanto, para se poderem fazer comparações entre 
amostras, são necessários dados quantitativos, como já tem sido levemente aflo-
rado.  Assim, a composição dos minerais pode ser estudada a partir de análises 
petrográficas quantitativas.  Um dos métodos é a Análise Modal, para estimar 
a percentagem de não-plásticos por tipos e tamanhos de minerais.  O outro é a 
Análise de Imagem, para distribuições granulométricas.  Ambos os métodos têm 
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como objectivo produzir perfis de produção por composição para fins compara-
tivos e classificação das cerâmicas. 

Um aspecto a não descurar é que a maioria dos resultados provem da ob-
servação de lâminas delgadas, que são uma fatia bidimensional de um espaço 
real tridimensional.  Assim, muitas imprecisões podem ocorrer pois dimensões e 
formas estarão muito dependentes da zona onde a partícula foi cortada.   Tendo 
consciência desta limitação e não a perdendo de vista, o erro acaba por se dissipar 
na medida em que se usa o mesmo método em todas as amostras.

Quando as pastas são muito finas, em que o material não-plástico é quase 
invisível, a análise mineralógica, quer ao MO quer ao MEV, torna-se muito di-
fícil, infrutífera e, assim, nada útil para investigar a identidade dos materiais.  A 
análise química é, então, essencial, não devendo, no entanto, esquecer-se que os 
diferentes elementos analisados representam diferentes elementos dos componentes 
que formam a totalidade da pasta cerâmica.

A maioria dos elementos analisados num material cerâmico consiste, fun-
damentalmente, em catiões de compostos óxidos.  Em Geologia [7, 11-12], a 
relativa abundância dos diferentes elementos catiões analisados é dada em três 
categorias:

- Os elementos maiores.  Estão presentes numa grande percentagem; nor-
malmente, cerca de 90%;

- Os elementos menores.  Estão presentes entre 1 e 0,05%.  A sua quantidade 
é expressa em fracções de uma percentagem;

- Os elementos traço (vestigiais ou vestigiários).  A sua abundância é inferior 
a 0,05% e é expressa em partes por milhão (ppm).

Como já foi referido, a análise química assenta, actualmente, em dois grandes 
meios de análise, que se têm aperfeiçoado em termos de sensibilidade e precisão:  
a Espectrometria de Fluorescência de Raios X (FRX/XRF) e a Análise por Ac-
tivação com Neutrões (AAN/NAA).  A AAN, apesar de muito dispendiosa, tem 
dado mostras da sua importância, especificamente em estudos de proveniências 
pois com este método será possível medir nas pastas cerâmicas as concentrações 
de alguns elementos maiores e menores mas, mais importante, mais de 20 ele-
mentos vestigiários [1, 37].  Será, possível identificar Lantanídeos, o que o torna 
imprescindível na descoberta da “impressão digital” de uma população.  As 
quantidades de amostra que requer são muito reduzidas (100 - 300 mg), tornan-
do-o particularmente adequado quando se trata de amostras valiosas.  Apesar de 
tudo, é mais limitado quando se pretende fazer um estudo mais dirigido para as 
características tecnológicas.  Neste sector, a FRX, quer associada a um espectró-
metro dispersivo em comprimentos de onda (WDXRF, de Wavelenght Dispersive 
X-Ray Fluorescence) quer a um espectrómetro dispersivo em energias (EDXRF, 
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de Energy Dispersive X-Ray fluorescence), tem-se revelado uma ferramenta de 
enorme utilidade pela sua precisão:  entre 0,5 e 6% para os elementos maiores e 
entre 1,5 e 16% para os elementos vestigiários [1, 36].  Há muita informação que 
se pode inferir a partir das análises de FRX, por exemplo, sabendo que diferentes 
quantidades de fundentes originam diferentes estruturas para as mesmas tempe-
raturas, através da FRX poderemos deduzir a temperatura de cozedura.

A associação MEV/MARX será, embora dispendiosa, uma poderosíssima 
ferramenta de trabalho que conjugará, a uma ampliação de cerca de 500.000 
vezes:  (i) a observação topográfica da superfície, através da captação dos sinais 
dos electrões secundários;  (ii) a observação composicional da superfície, através 
dos electrões retrodifundidos;  (iii) a observação da estrutura interna, através dos 
electrões transmitidos e, embora não exclusivamente, (iv) a análise elementar 
da amostra, através da captação dos sinais dos Raios X.  Assim, por exemplo, 
é-nos permitida a observação da morfologia de um grão e, em sequência, a sua 
análise elementar pontual.  Será, em nosso entender umas das ferramentas mais 
privilegiadas para a observação das transformações térmicas das microestruturas 
das pastas cerâmicas.

Finalmente, após a caracterização feita, torna-se necessário efectuar o agru-
pamento das pastas com base nos resultados obtidos nas análises.  Para isso, para 
formar as chamadas “paste compositional reference units” (PCRU), utilizam-se 
métodos de análise estatística multivariada [4, 415], dos quais, de acordo com 
Coroado [2, 33], os mais usados em estudos relacionados com proveniência e 
associação de cerâmicas são a análise em componentes principais e análise de 
grupos, que implicam as seguintes fases:

- Caracterização – Obtenção de um valor quantitativo ou semiquantitativo 
da propriedade que caracteriza determinada amostra;

- Classificação – Agrupamento das cerâmicas com base nas características 
de composição determinadas;

- Identificação – Comparação dos grupos obtidos com grupos de referência 
de origem conhecida (cerâmicas ou matérias-primas).

Enfim, estes estudos quer de proveniência quer das transformações tecnoló-
gicas das cerâmicas começam já a ser em número muito avultado, contribuindo 
validamente para o aumento do conhecimento sobre algumas, múltiplas, facetas 
da Humanidade.  Ainda assim, muitas dúvidas permanecem e muitos dados 
obtidos carecem de interpretação.  O desafio, cremos, assenta na investigação 
teórica, prática e experimental, no cruzamento e aplicação de conhecimentos 
interdisciplinares e no avanço instrumental.
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Os Bens da Igreja de S. João de Castelo de 
Vide à morte de Fr. João Balieiro

Resumo
Com este trabalho pretendemos dar a conhecer os bens da Igreja de S. João de Castelo 
de Vide, pertencente à Ordem do Hospital, inventariados na sequência da morte de Fr. 
João Balieiro, seu titular. Nesta altura, em função do relacionamento que a monarquia 
mantém com a Ordem, D. João III tomou posse da referida igreja, através de Afon-
so Vasques, seu procurador e recebedor-mor do Priorado do Crato. Esta situação en-
quadra-se na preparação da inserção do Priorado na tutela régia.

Abstract
The aim of this paper is to describe the assets of the church of Saint John in Castelo de 
Vide, owned by the Order of the Hospital and inventoried after the death of João Balie-
iro, who was the church’s proprietor. At the time, and because of the relationship be-
tween the monarchy and the Order, King João III took possession of the church, through 
Afonso Vasques, his proxy and main collector of the Priorate of Crato. This situation is 
related to the process to place the Priorate under royal tutelage.

Na sequência da morte de Fr. João Balieiro, prior de S. João de Castelo de 
Vide, no final do primeiro quartel do séc. XVI, D. João III assumiu a administra-
ção desta igreja, tendo sido elaborado um inventário de bens, que, a par de outros 
documentos, integrou o respectivo auto de posse1. O motivo da morte deste freire 
não é avançado em nenhum dos diplomas que integram este processo. Porém, 
não será de excluir a hipótese de ter morrido numa eventual deslocação à sede 

1 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, com fólios não numerados, pelo que lhe 
atribuímos uma numeração sequencial, incluindo a frente e o verso.
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conventual da Ordem do Hospital, institutição a que se encontrava vinculado, 
já que ao longo dos documentos agora estudados aparecem várias menções à 
preparação da sua partida para Rodes, de forma a participar na defesa deste 
baluarte mediterrânico. Apesar da falta de elementos documentais2 que confir-
mem a realização desta viagem, a propósito dos bens que estavam à guarda do 
mamposteiro desta igreja, foi feita referência a “umas toalhas (…) que o prior deu 
quando foi para Rodes”3, parecendo, assim, certa a sua deslocação. A viagem terá 
sido preparada a partir do apelo lançado em Junho de 1522 por parte do convento 
Hospitalário4. Assim, logo em Novembro foi celebrado o arrendamento da igreja5 
e, em Outubro do ano seguinte, foi elaborado um inventário do seu espólio, em 
virtude do falecimento deste prior6. Se bem que a prática de arrolar bens à morte 
de uma pessoa não seja excepcional na época medieval, tanto entre laicos como 
religiosos7, neste último caso, torna-se ainda um procedimento mais pertinente, 
na medida em que os indivíduos do foro eclesiástico geriam determinados bens, 
que, em última instância, pertenciam à Igreja. De facto, o cuidado na preservação 
deste património era frequente, como expressam as recomendações contidas nas 
cláusulas normativas de várias instituições.

Os bens materiais em apreço situavam-se na área de Castelo de Vide, ou 
seja no Alto Alentejo. A freguesia de S. João de Castelo de Vide estava associada 
à Ordem Religiosa e Militar do Hospital e, como tal, cabia ao Grão-Prior do 
Crato a apresentação do respectivo prior8, estando, do ponto de vista eclesiástico, 

2 Pelos elementos conhecidos, o seu nome não integra o elenco de indivíduos que participaram 
nesta campanha. Vd. COSTA, Paula Pinto – O Mediterrâneo e a Ordem de S. João. In Portogallo 
mediterraneo. Ed. L. A. Fonseca e M. E. Cadeddu. Cagliari: Consiglio Nazionale delle Ricerche / Istituto 
sui rapporti italo-iberici, 2001, p. 75-97.

3 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f ls. 3 v-5 v.
4 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f ls. 25-26.
5 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f ls. 11-14.
6 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, fls. 6-10 (inventário dos ornamentos) e fls. 

31-38 (tombo das propriedades).
7 A título de exemplo, veja-se COSTA, Avelino de Jesus da – Inventário dos bens e obituário de 

Santa Maria de Alcaçova de Santarém. Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra. Vol. 36. 
Coimbra, 1981, p. 1-30. Este inventário reporta-se à colegiada da Alcaçova de Santarém e, apesar de não 
ter data, é possível que seja pouco posterior a Julho de 1265. O obituário foi lavrado cerca de três anos 
mais tarde. 

8 PINHO LEAL – Portugal Antigo e Moderno. Vol. 2. Lisboa: Livraria Editora Tavares Cardoso e 
Irmão, 1874, p. 118-119. Segundo este autor, esta frequesia foi comenda das freiras maltezas de Estremoz, 
às quais atribui a possibilidade de fundação da respectiva igreja. Por sua vez, nesta mesma obra, vol. 3, 
p. 80-81, afirma que dos seis conventos situados na vila de Estremoz, um pertence à Ordem de Malta             
(S. João Baptista), tendo sido fundado em 1563 pelo infante D. Luís e constituindo o único que esta Ordem 
Militar possuía no nosso reino. 
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sob tutela do bispo da Guarda9. Esta igreja constitui um dos exemplos que 
traduzem a forte presença da Ordem nesta região, não muito distante da sua 
sede conventual em Portugal (Flor da Rosa / Crato). De facto, D. Sancho II, em 
Março de 1232, doara aos Hospitalários o lugar do Crato10, e, em Dezembro 
desse mesmo ano, os Cavaleiros concederam carta de foral a esta localidade11. 
Desta forma, consolida-se uma presença em torno do vale do Tejo, que podemos 
remontar ao final da centúria anterior, altura em que os freires receberam a terra 
onde edificaram a fortaleza de Belver12. Os problemas eclesiásticos urdidos na 
sequência desta mancha de implantação não são raros, o que, aliás, é comum a 
outras dioceses. Podemos, a este nível, chamar a atenção para algumas situações 
concretas, como, por exemplo, um acordo sobre certos direitos episcopais, 
firmado, em 1248, por Fr. João Garcia, Prior do Hospital em Portugal, e pelo 
bispo de Évora13, a confirmação do padroado das igrejas de Portel (bispado da 
Guarda), em 127114, e, por fim, a doação do padroado da igreja de Santa Maria 
de Castelo de Vide (bispado da Guarda) à capela de Santa Maria de Flor da 
Rosa, feita por D. Fernando, em Junho de 136815.

De facto, a presença dos Hospitalários nesta região está documentada desde 
épocas bem anteriores ao séc. XVI, muito embora não nos seja possível apurar o 
momento exacto em que passaram a ser titulares da igreja de S. João de Castelo de 
Vide, da qual, em Outubro de 1523, Afonso Vasques, recebedor-mor do Priorado 
do Crato e procurador de D. João III, tomou posse16. O respectivo auto inclui, em 
traslado, vários documentos, como a posse da igreja, por parte de Afonso Vasques, 
o inventário dos ornamentos que se encontravam em poder do mamposteiro, o 
arrendamento de Duarte Gonçalves com referências a cartas de quitação de Fr. 
João Balieiro, as cartas de alforria em benefício de Maria, escrava de Fr. João 
Balieiro, e de seu filho Gaspar, a carta precatória de Fr. Paio Correia, lugar-te-

9 Apesar de actualmente integrar o bispado de Portalegre, já que só há bispo para Portalegre a 
partir de 1549, sendo D. Julião de Alva o primeiro titular (OLIVEIRA, Miguel de – História eclesiástica 
de Portugal. Edição revista e actualizada. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1994, p. 308). 
De facto, deste processo, accionado após a morte de Fr. João Balieiro, faz parte uma carta de licença 
outorgada pelo bispo da Guarda, para que este freire se pudesse ausentar da sua área.

10 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 22.
11 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 30.
12 Publ. Documentos de D. Sancho I, (1174-1211). Edição de Rui de Azevedo, Avelino de Jesus da 

Costa e Marcelino Rodrigues Pereira. Coimbra, 1979, doc. 73, p. 112-113.
13 IAN/TT, Gav. XIV, m. 1, nº 9.Gav. XIV, m. 1, nº 9.Gav. XIV
14 Publ. AZEVEDO, Pedro de – Livro de D. João de Portel. In Archivo Historico Portuguez. Vol. 

V, 1907, p. 370-374.
15 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, liv. 1, fl. 28 v. 
16 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32 e nº 33.
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nente do Prior do Crato, onde se incluiu uma bula do Grão Mestre da Ordem e 
uma carta de licença outrogada pelo bispo da Guarda, as declarações do prior 
Fr. João Balieiro sobre os termos em que tinha feito um contrato de empréstimo 
em relação ao arrendamento desta igreja, a comissão do vigário geral da Guar-
da, autorizando o arrendamento e explicitando a respectiva serventia, o tombo 
das propriedades localizadas em Castelo de Vide e em Portalegre e, por fim, o 
registo das tarefas não cumpridas pelo prior e que lhe tinham sido ordenadas na 
sequência de uma visitação. 

Através dos elementos constantes do processo de posse é possível apurar 
dados relevantes, tanto para o conhecimento dos bens propriamente ditos, como 
para o estudo da relação vivida entre a Ordem e o poder monárquico, expressa 
na titularidade deste local de culto. Em 13 de Outubro de 1523, tendo em vista 
a tomada de posse da igreja de S. João de Castelo de Vide por parte de Afonso 
Vasques, cavaleiro da Ordem de Avis e recebedor mor do priorado do Crato, 
estiveram presentes o bacharel Gil Vasques Bugalho, juiz de fora em Portalegre 
e ouvidor em Castelo de Vide, Marvão e Alegrete, Fr. João Rodrigues, prior de 
S. Martinho de Portalegre, pertencente à mesma Ordem, e vigário geral por D. 
Jorge de Melo, bispo da Guarda, Gonçalo Pires clérigo e capelão da igreja em 
causa, João Carrilho, mamposteiro desta igreja, e outros fregueses a ela adstritos. 
A assinalar este acto, Afonso Vasques, simbolicamente, pegou nas chaves, fechou 
e abriu as portas da igreja, num ritual que materializava a sua posse efectiva, bem 
como de todas as heranças e propriedades que lhe estivessem anexas, manuseou 
algumas alfaias litúrgicas, como ornamentos, livros e galhetas e, assim, “de tudo se 
avya asy por Sua Alteza por emtrregue”. Terminada esta encenação, o recebedor 
teve conhecimento que o prior dava ao cura, Gonçalo Pires, 4 mil libras, o pé 
do altar e uma vinha, como gratificação pelo serviço cumprido e restituiu-lhe a 
legitimidade de acção, até que o monarca provesse a igreja em quem entendesse, 
bem como a  João Carrilho, mamposteiro. Por fim, foi rezada uma missa, presi-
dida por Gonçalo Pires17.

Em meados de Outubro de 1523, no Crato em casa de Fernão Cardoso, 
juíz ordinário, e com a colaboração de Diogo da Rosa, seu parceiro, apareceu 
João Fernandes, homem de Afonso Vasques, e apresentou aos juizes o mandado 
deste homem para se fazer o inventário de bens por morte de Fr. João Balieiro. 
Deu-se, então, início a uma recolha de informação que se reporta, por um lado, 
à preparação da ida do prior para Rodes (a partir de Junho de 1522), tanto no 
que toca às suas exigências oficiais como ao acautelamento de assuntos do foro 

17 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 33.
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particular e, por outro, ao procedimento jurídico e apuro de elementos com vista 
à tomada de posse da igreja (Outubro de 1523).

Assim sendo, em Maio de 1523, foi traslada a carta precatória de Fr. Paio 
Correia, fidalgo da casa régia, lugar-tenente do prior do Crato e comendador de 
Poiares e da vila de Freixiel, na altura em que se celebrava capítulo provincial em 
Lamego, ou seja, a 10 de Novembro de 152218. Nesta assembleia foi apresentada 
uma bula do Grão Mestre da Ordem, selada com o seu selo de chumbo, para que 
se fizesse “chamamento de todos os cavaleiros comendadores e outros e outros 
(sic) quaaesquer que beneficios da Ordem pesoyam” para que com as suas armas 
se deslocassem a Rodes, com o objectivo de prestar auxílio nas tarefas de defesa. 
Simultaneamente, foi apresentada uma missiva do Grão Mestre, munida com o 
seu selo de cera negra e datada de 16 de Junho de 1522, pela qual dava licença aos 
que se deslocassem à sede conventual de arrendarem os bens que titulassem, na 
modalidade de “tres anos e tres colheytas com direito dante mão por dous anos”19. 
A este conjunto documental, acrescenta-se uma declaração do prior João Balieiro, 
reconhecendo que Pedro Teixeira, fidalgo da casa régia, lhe havia emprestado 40 
mil reais, para responder afirmativamente ao chamamento que lhe tinha sido feito 
para ir à sede conventual, uma vez que não tinha conseguido receber, à cabeça, 
o equivalente a dois anos da renda da igreja em apreço. Preparando a sua ausên-
cia, este prior manda dar ao capelão da igreja quatro mil reais por ano, ordena a 
Diogo Gonçalves, clérigo que dissesse missa de Nossa Senhora todos os sábados, 
todas as festas de Nossa Senhora e cantasse as missas da capela da confraria à sua 
custa, as quais seriam pagas a 15 reais cada uma. Todo este procedimento teve em 
consideração as normas previstas para o efeito, na medida em que Diogo Martim, 
vigário geral da Guarda, a 12 de Maio de 1523, tinha outorgado carta de licença 
a Fr. João Balieiro para que arrendasse a igreja20. De facto, esta incumbência veio 
a recair em Duarte Gonçalves, mercador e morador na vila de Castelo de Vide, 
por um período de dois anos, datando a carta respectiva de 22 de Novembro de 
1522, tendo sido lavrada no arrabalde de S. Lourenço (Portalegre), nas casas de 
morada de Fr. Fernando Romão, prior de Santa Maria de Marvão. Convocado, 
este último indivíduo esclareceu que este período de arrendamento havia começado 
no dia de S. João do ano de 1523 e terminaria no mesmo dia do ano de 1525, 
por um valor de cento e dez mil reais pelos dois anos em causa, dos quais 10 mil 
seriam pagos no dia de S. João e os restantes 45 mil em fracções a satisfazer no 
Natal, na Páscoa e no S. João. Deste montante, tinha, então, pago à cabeça oito 

18 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f ls. 24-27.
19 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f ls. 25-26.
20 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f ls. 28-29.
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mil reais e dera a Pedro Teixeira outros dez da primeira paga de S. João, o que 
prefazia a entrega de dezoito mil reais, tendo feito uma hipoteca de certos bens 
que possuía, como garantia deste compromisso. Constituíam, ainda, obrigações 
de Duarte Gonçalves o pagamento ao capelão, o respeito pela visitação, pelos 
óleos sagrados e por todas as coisas acostumadas, bem como a submissão judicial 
ao conservador da Ordem. Para esclarecimento da existência de outros eventuais 
bens de João Balieiro, foi ouvido Pedro Teixeira, que estava no Crato, o que ajuda 
a corroborar a hipótese de permanência do prior nesta zona do Alto Alentejo, 
junto aos órgãos conventuais portugueses21.

Na esfera dos assuntos domésticos, e tendo em vista a viagem a Rodes, Fr. João 
havia confiado uma escrava preta, de nome Maria, e um “escravynho seu filho 
de ydade de dous annos e meo”, de nome Gaspar, ambos já forros, a Margarida 
Coelha, enquanto ele estivesse ausente em Rodes. Nesta sequência, a dia 16 de 
Outubro de 1523, os juizes do Crato enviaram ao recebedor o traslado destas 
duas cartas de alforria e um instrumento relativo às deligências sobre a avaliação 
do património de João Balieiro22. Quanto à fazenda e direitos exercidos por João 
Balieiro, Afonso Vasques foi aconselhado a apurar elementos no Crato, uma vez 
que este prior sempre aí estivera, constatação, esta, que na perspectiva da Ordem, 
poderá denunciar falta de rigor no cumprimento da obrigação de residência nos 
locais que se encontravam sob responsabilidade destes freires. 

Nesta sequência, o recebedor interrogou o mamposteiro sobre a existência do 
tombo das heranças e propriedades. O capelão exibiu, então, um tombo e um rol 
dos ornamentos que estavam em seu poder, sendo ambos trasladados por ordem 
do recebedor mor. Neste contexto, o capelão e o mamposteiro afirmaram haver 
130 vizinhos, que eram considerados fregueses da igreja23, e que, lavrando nas 
terras da Ordem, pagavam de dez dois, a saber, um de dízimo e outro de ração24. 
Por sua vez, das suas próprias terras e das que lavrassem, bem como de todas as 
novidades que colhessem, estes indivíduos pagavam o dízimo à referida igreja e 
eram responsáveis pelo corpo do edifício e pelos seus ornamentos. Em contrapar-
tida, a Ordem era obrigada a manter a capela e a fornecer uma vestimenta boa 
para se dizer missa no altar mor, assim como a submeter-se à visitação do bispo. 

21 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f l. 2.
22 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f ls. 19-23. 
23 De acordo com o numeramento de 1527, a vila de Castelo de Vide tinha 911 moradores, residindo 

391 deles na sede desta unidade administrativa. GALEGO, Júlia e DAVEAU, Suzanne – O numeramento 
de 1527-1532. Tratamento cartográfico. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 1986, p. 104 e 108, 
respectivamente.

24 A ração, também designada por porção ou côngrua, era entregue aos beneficiados de uma igreja. 
SANTA ROSA DE VITERBO, Fr. Joaquim – Elucidário …, vol. 2, p. 513.
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Foi, igualmente, referido que era costume haver uma candeeira25, que, da esmola 
dada pelos fregueses, comprava farinha para as hóstias e candeias para a missa. 
Este assunto andava envolto em polémica, já que era ao prior que caberia esta 
obrigação, o que levou o bispo a ordenar que “nom desem paz em nenh~uua das 
igrejas da dicta villa por deferenças que hy avya nom querem os dictos fregeses dar 
a dicta esmolla”. Dando seguimento a estas tarefas, o recebedor tomou conheci-
mento da ausência do almoxarife do Crato, ao qual havia escrito da Amieira, no 
momento em que soube que deveria tomar posse da fazenda que Fr. João Balieiro 
tinha possuído nesta vila, pelo que enviou um homem, portador de um mandado, 
para que procedesse ao interrogatório de Pedro Teixeira e de outras pessoas, com 
o objectivo de apurar elementos  sobre o mencionado património.

Com efeito, o tombo de propriedades da igreja de S. João de Castelo de 
Vide permite-nos saber que a Ordem possui bens rústicos, sobretudo, no termo 
desta vila, a uma distância relativamente pequena, se tivermos por referência o 
centro do povoado (Sobreira Formosa dista 13 Km da sede concelhia; Melriça 4 
km; Figueiró cerca de 13 km, tratando-se de uma zona mais extensa que decalca 
uma linha de água que divide o concelho de Castelo de Vide do de Nisa). Os 
prédios urbanos localizavam-se maioritariamente em Portalegre, a cerca de 20 
km a norte de Castelo de Vide, tendo sido uma destas casas a judiaria da vila.

25 Oficial que fazia as candeias de cera. SANTA ROSA DE VITERBO, Fr. Joaquim – Elucidário…,  
vol. 2, p. 66.

Quadro 1

Propriedades em Castelo de Vide, respectivo termo, e em Portalegre26.

Localização 
imprecisa
Sobreira 
Formosa
Melriça
Figueiró
Castelo de
Vide
Portalegre
TOTAL

Herdade

8

5

5
5
1

24

Terra

1

1

Courela

1

1

Pardieiro

1

1

Casa

1
5
6

Souto

1
1
2

Pomar

2

2

Olival

2

2

Quintal

1

1

Azenha

2
1/2
2+1/2

Chão

1
1
2

Vinha

3
3

Quintal

O rendimento e a importância desta propriedade imobiliária pode adquirir 
uma interpretação mais racional, através do seu enquadramento na rede 
patrimonial da Ordem, tanto mais que Castelo de Vide integra um dos núcleos de 
forte presença dos Cavaleiros. A conservação do património pertencente às Ordens 
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Militares constituiu uma das grandes preocupações destes institutos, desde épocas 
bem recuadas, especialmente visível na normativa e na prática das visitações. 
Com efeito, na sequência de uma destas inspecções teriam sido recomendadas 
ao prior de S. João determinadas obras de restauro e de observância litúrgica que 
desconhecemos na íntegra, na medida em que nos documentos que utilizamos 
apenas se destacam as “coisas que mandaram fazer ao prior em visitação e que 
não foram cumpridas”27. Em concreto aponta-se a necessidade de colocar dois 
brandões de cera de oito arráteis por serventia do altar mor (equivalentes a 2,720 
kg28), de administrar os sacramentos, de “trestelhar e embocar a telhada da  
samcristya”, de concertar o algeroz e o agueiro, de colocar betume à volta da 
capela para impedir a entrada de água dentro do edifício e, por fim, de o prior 
dar candeia e farinha para as hóstias, que, sistemática e indevidamente, eram 
garantidas a expensas do capelão. Estes elementos evidenciam certas lacunas, 
tanto no que toca à litúrgia, como ao património edificado, como, aliás, era 
frequente em situações análogas. Os próprios ornamentos associados à igreja de 
S. João, que se encontravam em poder do mamposteiro, deixam transparecer 
alguma parcimónia material, como se pode ver nos quadros que se seguem29.  

O mamposteiro tinha a incumbência de guardar estes bens materiais, tendo 
para o efeito duas arcas velhas em sua casa. Este elenco de objectos não nos 
remete para uma situação que acuse um carácter excepcional. No que se refere 
aos livros, e se atendermos ao seu modo de produção, é feita menção a um missal 
“mistigo” de forma, ou seja uma obra impressa, por oposição a um missal velho 
de pena, isto é manuscrito, sendo a maioria deles qualificados de velhos, sem, 
no entanto, serem adiantados mais elementos que os descrevam30. A agravar 
esta precaridade, é guardado silêncio quanto a outros eventuais livros litúrgicos 
ou mesmo a outras espécies escritas relacionadas com a Ordem propriamente 
dita, como normativa, correspondência com outros Hospitalários e com a 
sede conventual, bem como papéis relacionados com a gestão patrimonial, 
entre outros. No contexto em que nos situamos, parece justificada a ausência 
à menção a este tipo de papéis da Ordem, na medida em que este inventário 

26 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f ls. 18-22.
27 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f l. 22.
28 MARQUES. A.H. Oliveira – Pesos e Medidas. In Dicionário de História de Portugal.  Dir. Joel 

Serrão, vol. 5. Porto: Livraria Figueirinhas, 1990, p. 71, onde é referido que um arrátel equivale a 340 g.
29 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f ls. 6-10.
30 São conhecidos outros exemplares que nos podem ajudar a formular uma ideia sobre o  aparato 

destes, muito embora reconheçamos o risco de utilizar frágeis comparações. Será interessante consultar o 
glossário e as ilustrações apresentadas em GLENISSON, Jean (dir.) – Le livre au moyen age. Presses du 
CNRS, 1988.
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Quadro 2

Alfaias litúrgicas

Unidades
Uma 

Um 
Um 

Um 

Quatro 
Uma 
Dois 
Uma 

Uma 
Duas 
Dois 
Uma
Uma 
Uma 
Uma 
Um 
Três
Uma
Uma
Duas

Alfaias litúrgicas
cruz de prata branca

cálice branco com sua patena
cálice branco com sua patena

cálice branco com sua patena

galhetas e uma boceta de hóstias pintada
caxinha de corporais
turíbulos velhos
bacia da oferta

caldeira de água benta
campainhas de comungar
castiçais do altar mor
estante de oficiar a missa
estante pequena no altar mor
roda com doze campainhas
boceta com três ambolas de óleo
almizar que está na cruz
pedras de ara 
pedra de ara que está na capela
escada de pau
arcas velhas em que está o fato, em casa
do mamposteiro

Peso
três marcos e meio e uma onça menos 
duas oitavas
um marco e meio e onça e meia
um marco e meio menos seis reais de 
prata
um marco e meio e três onças com 
um pau que tem metido no pé por ser 
quebrado
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

foi elaborado na óptica da monarquia, sendo imprescindível registar, sobretudo, 
os livros que se encontrassem indexados ao serviço da igreja, agora transferida 
para a administração régia. Desta forma, e se tivermos como referência este 
manancial informativo, permanecem desconhecidos os aspectos relacionados 
com a preparação cristã e cultural do clero da Ordem, que aqui exercia as suas 
funções31. Admitindo que o perfil do espólio contribuía para a identidade da 
comunidade, parece-nos importante, neste caso, valorizar o património livresco 
conservado na Flor da Rosa, sede do Priorado, dada a proximidade geográfica 
entre estes dois pólos.

Para finalizar esta tramitação, a 27 de Outubro de 1523, Afonso Vasques, 
recebedor mor das rendas do Priorado do Crato, que tinha ido “tomar pose por 
el rei noso senhor de h~uua igreja da Ordem que ora vagou em Castel da Vide”, 

31 LEMAÎTRE, N. – Les livres et la formation du clergé au XVIe siècle. Revue d’Histoire de l’Église 
de France, tomo 83, p. 117-131, aponta pistas bastante interessantes no que toca a esta relação.
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Quadro 3

Vestimentas e ornamentos
Unidade

Uma 
Uma

Uma 

Uma 

Três 
Três 
Dois 
Duas 
Uma 
Umas 
Umas 
Umas 

Um 
Um 

Um 
Uma 
Quatro 
Três 
Cinco 
Uns 
Umas 
Um 
Uma 
Quatro 
Um

Vestimentas e ornamentos
capa azul de cata-sol com sanastros de veludo azul
vestimenta de damasco verde com sanastros de veludo roxo
toda comprida
vestimenta de cetim azul que serve aos domingos
toda comprida
vestimenta de fustão preta toda comprida

vestimentas de linho todas compridas
toalhas de Flandres para os altares
mantéis
sobre pelizes pequenas para moços
sobre peliz grande
toalhas lavradas de seda
toalhas que estão na estante do altar
toalhas grandes com uma costura pela metade, para o altar
mor, que o prior deu quando foi para Rodes
bancal de heras que serve de frontal no altar mor
frontal de linho no altar de Nossa Senhora que tem a sua
imagem
frontal que está no altar de S. Brás
cortina verde e amarela de sarja
corporais bentos
corporais por benzer 
panos pretos da Quaresma com suas cruzes brancas
mantéis para as mãos
toalhas da estante do altar
pano lavrado com outro para quando vão comungar
beatilha com que cobrem o Sacramento
alvas 
manto

Estado de conservação
-
-

-

-

rotas e velhas
-
usados
-
-
-
-
-

-
-

usado
-
-
novos
-
velhos
-
-
velha
velhas
velho

Quadro 4

Livros
Unidade
Um 
Um 
Um 
Um 
Um 
Um 
Um 
Um 
Um 
Um
Umas
Um 
Uma 

Livros
missal “mistigo” de forma
caderno de oficiar as missas
livro de baptizar
santal
domingal
missal grande
missal de pena
saltério
oraçoeiro
caderno
Constituições
missal e “bautisteiro”
bula dos perdões

Estado de conservação
-
-
-
velho
velho
velho
velho
velho
velho
-
-
velho
-

Estado de conservação
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envia a António Carneiro, secretário de D. João III e membro do conselho régio, 
todo o processo sobre esta igreja. Curiosamente, aproveita esta oportunidade 
e informa-o, igualmente, sobre a jurisdição dos contadores e o estado em 
que se encontrava a fortaleza de Belver32, revelando uma grande ingerência 
administrativa nos bens da Ordem do Hospital. 

Este último documento é bastante interessante no que toca à notícia que dá 
sobre o estado de conservação de Belver. Com efeito, esta fortaleza encontrava-
-se em fase final de obras, faltando apenas “… gronecer as duas casas da tore a 
qual fiqua mui fermosa e forte e muito mais perfeyta do que foy n’avaliaçam …”. 
Ao que tudo indica, a torre foi madeirada e telhada de novo, uma das paredes 
foi totalmente feita de pedra e cal e a chaminé foi corrigida. É referida, ainda, 
a intenção de assoalhar de novo esta infraestrutura, colocando “tavoado” do 
Sardoal, terra não muito distante. Igualmente, objecto de restauro foram os 
algerozes das casas e os “embraçamentos”. Por sua vez, a cozinha encontrava-
-se em muito bom estado, apetrechada com uma “mui gemtill chamine”, com 
“poyaaes mui largos“poyaaes mui largos“ ” a toda a volta para amassarem o pão e terem coisas de 
cozinha, bem como um cano. Afonso Vasques comprometeu-se a informar o 
monarca, de forma pormenorizada, assim que as obras fossem concluídas, para 
que este “sem ho ver saiba que tall he e asy o que fazem e a pagar e tenho la 
olheiros”, ou seja, observadores, o que denota a importância do controlo exercido 
pela monarquia sobre estes bens. Nesta inspecção foi também esclarecido, pelo 
almoxarife, que Pedro Fernandes e Martim Vasques estavam, ainda, em dívida 
de um montante de 500 reais, relativos à renda do Crato. 

Este interesse depositado em Belver alerta-nos para a necessidade de ampliar-
-mos as expectativas da Coroa ao assumir a condução de todo este processo. Esta 
fortaleza, quando foi edificada, tinha por função defender as terras portuguesas 
expostas a sérios ataques, no início da década de 90 do séc. XII. À partida, não 
seria de esperar a integração de Belver neste processo quinhentista, uma vez que 
o objectivo inicial passava pela tomada de posse dos bens da igreja de S. João de 
Castelo de Vide, em virtude do falecimento do seu prior. Na verdade, percebe-se 
que o debate sobre este património foi ampliado, tendo sido incluídos assuntos, que 
não estavam enquadrados na esfera do espaço de culto que parecia ter motivado 
este processo. Esta situação reforça a ideia de intervenção do poder monárquico 
na esfera da Ordem, a um nível complexo, encontrando-se, em franca preparação, 
o controlo definitivo desta instituição,  conseguido, efectivamente em 1532, com 
a actuação do infante D. Luís. Nos anos 20 do séc. XVI, Belver está sob a gestão 

32 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 52.
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33 O Prior D. João de Meneses tinha morrido em 12.07.1522. Vd. FREIRE, Braancamp – Brasões 
da Sala de Sintra, vol. II. 2ª edição. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1927, p. 80.

34 MORGADO, Isabel; PIMENTA, Cristina e COSTA, Paula Pinto – Prerrogativas Mestrais e 
Monarquia: as Ordens Militares Portuguesas na Baixa Idade Média, entregue para publicação nas Actas 
das V Jornadas Luso-Espanholas (Cádiz, 2002).

do rei, agora que a Ordem é administrada por si, pelo menos de forma oficiosa, 
enquanto se prolonga a vacatura do Priorado na sequência da morte do seu titular, 
D. João de Meneses33.

A interpretação desta situação remete-nos para o contexto em que surge a 
fonte documental em análise, tanto no âmbito político, como no da história da 
própria Ordem. Neste sentido, a relação da monarquia portuguesa com os Hospi-
talários constitui um vector de análise fundamental para percebermos a amplitude 
desta iniciativa centrada na igreja de S. João de Castelo de Vide. O reinado de 
D. Manuel havia sido determinante, na medida em que foi gizada uma pauta de 
controlo exercido por parte da monarquia sob esta instituição, opção esta que 
significou a interferência directa do rei na indigitação da figura do Prior do Cra-
to. Se à luz da norma da Ordem, esta conduta não estava prevista, ao abrigo do 
comportamento político anteriormente assumido, no que toca a outras instituições 
de perfil idêntico, esta medida aparece-nos inserida numa lógica de continuidade 
da acção régia. Como é sabido, já D. João I tinha confiado os mestrados de San-
tiago, Cristo e Avis aos infantes, fazendo tábua rasa das determinações estatutárias 
próprias destes institutos religiosos34. De facto, a Ordem do Hospital conseguiu 
manter um certo afastamento deste controlo administrativo exercido por parte 
da Coroa, até ao reinado de D. Manuel.

Este monarca, porém, em 1508, coloca no lugar cimeiro dos Hospitalários 
portugueses, um homem da sua confiança, ou seja, D. João de Meneses, conde 
de Tarouca, em virtude da morte do anterior Prior, D. Diogo Fernandes de 
Almeida, elemento do círculo político de D. João II e do próprio D. Manuel. A 
partir deste momento, a Ordem irá estar cada vez mais integrada nos propósitos 
da monarquia, como, de resto, acontecia no reino vizinho, então, sob o mando 
dos Reis Católicos. Será, enfim, D. João III que consegue culminar este processo 
de controlo, colocando na administração do Priorado, o seu irmão, D. Luís. O 
infante, à data em que foi agraciado com este título, era ainda menor, pelo que 
terá sido D. João III a assumir o desempenho destas funções até à maioridade do 
seu irmão. A sequência dos acontecimentos é elucidativa: em 1521, D. João III 
sobe ao trono; em 1522, morto D. João de Meneses, responsável máximo pela 
circunscrição portuguesa dos Hospitalários, o monarca enviou uma embaixada 
a Roma, com o propósito de solicitar ao Papa a administração do Priorado do 
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35 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 32, f ls. 14-15v, com data de 1522.11.10.
36 COSTA, Paula Pinto – A Ordem do Hospital em Portugal: da Idade Média à Modernidade. “Mi-

litarium Ordinum Analecta”, nº 3 / 4. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 2000, p. 229-240 
e da mesma autora, O poder régio e os Hospitalários na época de D. Manuel. Revista Camoniana, 3ª série, 
vol. 15. Bauru, S. Paulo (Brasil): Universidade do Sagrado Coração, 2004, p. 251-268.

37 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 4.
38 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 5.
39 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 1.
40 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 6.
41 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 11.
42 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 8.
43 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 9.
44 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 10.
45 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 13.
46 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 3.
47 IAN/TT, Gav. VI, m. único, nº 2.
48 B. A., Regra da Ordem de S. João de Jerusalém, f ls. 56-88.
49 B. A., Regra da Ordem de S. João de Jerusalém, f ls. 76v-77 v.

Crato para o infante D. Luís; dez anos mais tarde, e após complexas negociações, 
em 1532, D. Luís é nomeado Prior do Crato. 

Perante a vacatura do Priorado, e apesar de Fr. Paio Correia ser lugar-tenente 
do Prior35, D. João III exigiu que os titulares dos benefícios da Ordem os entregas-
sem ao seu representante, ou seja, a Fernão Rodrigues, capelão régio, assegurando 
a necessária legitimidade desta decisão, através de um documento apostólico36. 
Desta forma, e logo no mês seguinte, foram atingidas as igrejas de Santa Maria 
do Crato37, Santa Maria de Tolosa38, Santa Maria do Gavião39, Santa Maria da 
Amieira40, Santa Maria de Belver41, Envendo42, S. João Baptista do concelho do 
Carvoeiro43, S. João Baptista da vila de Pedrogão Pequeno44, S. Brás de Lisboa45, 
a vila de Oleiros46 e determinados casais de Bustelim, situados no termo do con-
celho da Bichieira47. A maioria destes bens situava-se estrategicamente nos locais 
mais importantes de jurisdição da Ordem do Hospital e, talvez por esta razão, 
tenham sido objecto desta acção concertada encabeçada pelo monarca, que insiste 
na ingerência no património da Ordem de S. João. 

Esta atitude encerra uma contradição, já que a dimensão financeira desta 
instituição era bastante elaborada e regida por sérias determinações emanadas 
do Capítulo Geral, plasmadas nos textos de pendor normativo, assumindo par-
ticular destaque o funcionamento do Comum Tesouro48. Esta estrutura previa a 
actuação dos recebedores ao nível dos diferentes priorados, que deveriam elaborar 
a respectiva contabilidade, analisada posteriormente pelo Auditor ou Ouvidor 
das Contas49. A norma Hospitalária define a actuação dos recebedores, eleitos 
por um período de três anos, e que de uma forma geral, cobravam os direitos 
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50 B. A., Regra da Ordem de S. João de Jerusalém, f ls. 67-74 v. A definição particular dos direitos 
do mortuório e vacante encontra-se nos fls. 58-58 v.

51 B. A., Regra da Ordem de S. João de Jerusalém, f ls. 65 v-66.
52 B. A., Regra da Ordem de S. João de Jerusalém, f ls. 68 v-69 v.
53 IAN/TT, Corpo Cronológico, parte 1, m. 30, nº 33.
54 PIMENTA, Maria Cristina – As Ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média: o Governo 

de D. Jorge. Militarium Ordinum Analecta. Vol. 5. Porto: Fund. Engº António de Almeida, 2001, p. 311.

que cabiam ao Comum Tesouro, recebiam as díspulas dos freires (bens móveis 
deixados à sua morte), os direitos dos mortuórios (bens deixados à morte de um 
comendador) e vacantes (produto da comenda durante o ano que se segue à morte 
do comendador), entre outras atribuições cuidadosamente descritas50. As díspulas 
pertenceriam, de uma forma geral, ao Comum Tesouro, se bem que estivessem 
previstas algumas excepções, aplicáveis ao espólio da igreja, como alfaias litúrgicas, 
ornamentos eclesiásticos, roupas e livros, os quais estariam isentos desta obriga-
ção51. A forma como os recebedores recolheriam os direitos das díspulas e dos 
mortuórios estava devidamente regulamentada. Assim, na transição do séc. XIV 
para o seguinte, foi sublinhado que estes oficiais deveriam fazer-se acompanhar 
de um honrado comendador, ou de um freire, ou de duas pessoas dos lugares 
mais próximos do do defunto, ou de uma honesta pessoa de condição secular, 
ou, ainda, de um notário público. Os elementos apurados seriam assentes num 
inventário, que descriminaria os bens, a roupa de serviço, as alfaias e os frutos. Em 
meados de Quinhentos, aos recebedores passaram a ser exigidos dois inventários 
distintos, um que desse a conhecer o estado da comenda e outro que versasse os 
bens da díspula que tocavam ao Tesouro. Destes textos seria enviada uma cópia 
ao convento central da instituição e o escrivão do Tesouro registava-a num livro 
próprio do priorado em causa52. Este complexo sistema, que procura atingir o 
máximo de eficiência na captação dos rendimentos que cabem à gestão conven-
tual, é agora aperfeiçoado, tornando-se mais rigoroso no que toca aos cuidados 
de registo acrescidos. Esta atitude encontra justificação, sobretudo, numa época 
de grandes exigências materiais para os Cavaleiros, atendendo ao seu programa 
de defesa militar no Mediterrâneo.

No caso da circunscrição portuguesa, estão documentados alguns Hospita-
lários, que exerceram funções de recebedores por esta altura. No entanto, Afonso 
Vasques, recebedor mor do Priorado do Crato no caso vertente, actua na qualidade 
de procurador de D. João III e é-nos apresentado como cavaleiro da Ordem 
de Avis53. Com efeito, e apesar dos obstáculos colocados pelo desconhecimento 
do nome de família deste indivíduo, sabe-se que um homem chamado Afonso 
Vasques foi tabelião das notas e judicial pela Ordem de Avis em Alcanede, até 
23 de Setembro de 1523, altura em que foi substituído por Pedro Fernandes54, 
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podendo tratar-se, provavelmente, da mesma pessoa que agora, por comissão 
régia, toma posse da igreja de S. João de Castelo de Vide. O facto de o recebedor 
mor ser membro da Ordem de Avis pode ser um dado significativo, uma vez que 
esta instituição já estava inserida na dinâmica da Coroa, tanto mais que D. Jorge, 
administrador de Avis e de Santiago, tinha sido criado por Diogo Fernandes de 
Almeida, Prior do Crato, que, quando morreu em 1508, foi substituído por D. 
João de Meneses, falecido em 1522, dando lugar à discussão da administração 
desta circunscrição por parte da monarquia, que já vinha dando mostras da 
necessidade de obter comendas para os seus protegidos e de canalizar estes 
rendimentos para os seus beneficiados.

Estes elementos alertam para uma adulteração do funcionamento da ins-
tituição Sanjoanina. Como já anotamos, nesta altura, a Ordem atravessava um 
período de sérias dificuldades, pois era vítima do avanço do Império Otomano 
no Mar Mediterrâneo, chegando mesmo a abandonar o seu bastião de Rodes, 
no ano de 1523. É provável que este cenário de desorganização tenha facilitado 
a pressão exercida por D. João III junto da Santa Sé, para que o Priorado de 
Portugal fosse confiado a um infante. Face a estas circunstâncias, a Ordem po-
deria não reunir as condições necessárias para continuar a garantir a resistência 
a esta interferência na sua orgânica. Na verdade, em 1523, o Priorado do Crato 
estava vago e encontrava-se em curso um jogo de influências, tendo em vista o 
seu provimento a favor da Família Real. 

Neste contexto, parece-nos que o inventário em análise assume um grande 
significado. Por falta de informações documentais não conseguimos definir o lugar 
que o espólio de Castelo de Vide ocupa na hierarquia de riqueza produzida pelos 
bens Hospitalários na circunscrição portuguesa. No entanto, e relevando este 
valor, é notório o empenho da monarquia em angariar este património, dando 
mostras da preparação da inserção do Priorado na tutela régia. De uma maneira 
geral, já no reinado de D. Afonso V tinha sido anunciada a ingerência da Coroa 
nos bens da Igreja, como se pode verificar nas Ordenações Manuelinas. Com 
efeito, neste corpo jurídico está prevista a possibilidade de o rei poder intervir na 
punição de pessoas do foro eclesiástico, incluindo comendadores, retirando-lhes 
os seus benefícios, sempre que se verificassem incorrecções na aplicação da justiça 
eclesiástica55. Trata-se, com toda a certeza, de uma medida de grande amplitude, 
embora não consigamos aferir a sua aplicabilidade e os efeitos que produziu no 
seio dos freires de S. João. 

55 Ordenações Manuelinas, livro II, título II, p. 11-13. Imediatamente a seguir, no título III, p.       
13-14, é definida a forma como os donatos da Ordem do Hospital, entre outros, se devem submeter à 
justiça régia.
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Em conclusão, se este inventário pode funcionar como um repositório da 
memória da Ordem, reflecte simultaneamente o empenho da monarquia em 
conseguir a administração dos bens em causa. Neste sentido, este conjunto de 
documentos contribui para o esclarecimento do debate que se estabelece entre 
a coroa e os seus dependentes, numa época marcada por mudanças assinaláveis 
e, especialmente, por fragilidades no seio da Ordem de S. João de Jerusalém. 
Apresentam-se bem recuados os tempos, em que a norma das Ordens Militares 
era observada de forma mais rigorosa, pelo que, neste momento, a monarquia se 
limita a fazer um aproveitamento parcial destes procedimentos. Estas cláusulas, 
agora, são cumpridas apenas na sua generalidade formal e protocolar, mas sob 
iniciativa régia, ignorando-se algumas directrizes aplicáveis à administração 
destas organizações e desvirtuando-se as regras de funcionamento interno.
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Sob o signo de Maet: considerações sobre 
o direito no antigo Egipto1:
contexto, mito e sentido de um
“momento” político-sacro-normativo

Resumo
A maioria dos juristas não possuirá cultura histórica para além da respectiva história 
nacional das fontes e eventualmente das instituições – o que constitui, especialmente 
no tempo que passa, uma perspectiva bastante redutora. Mesmo os que tiveram a 
oportunidade de estudar a história jurídica de outra cultura ficam em regra limitados 
ao Direito Romano, e aí submersos em casos práticos (em certa medida redundantes 
com os de hoje no que concerne as técnicas básicas), esquecendo o que realmente 
importa: o espírito. Assim, a história jurídica do Egipto Antigo, integrada no contexto 
das normatividades pré-jurídicas stricto sensu, pode contribuir para se encontrar um 
contraste inspirador que seja um desafio aos normais objectos da educação jurídica. E o 
seu estudo poderá ajudar a concebermos a justiça de forma menos linear, e mais subtil. 
Maet é assim um símbolo dessa face oculta do Direito e da Justiça.

Abstract
Most jurists have no historical background apart from the respective national history of 
sources and possibly of institutions, which comprises a very limited perspective, especially 
in the current times. Even those who had the opportunity to study the legal history of a 
different culture are normally restricted to the principles of Roman law, and even then, 
centred mostly on its practical cases (to some extent, they are redundant when compared 
to those today, in what concerns basic techniques), rather than its most important aspect: 
the spirit of the law. Therefore, the legal history of Ancient Egypt, in a context of stricto 
sensu pre-juridical norms, may provide an inspiring contrast which may prove a challenge 

1 Tendo tido o privilégio de do Prof. Doutor José Amadeu Coelho Dias, o nosso Caríssimo Frei 
Geraldo, havermos sido aluno – fascinado, porém discretíssimo e silencioso – na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, sem que, todavia, houvéssemos adquirido jamais coragem para nos apresentarmos 
a exame, procuramos assim, ao homenageá-lo agora, ainda que deste modo singelo, redimir-nos um 
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to the regular objects of legal education. It may also help us to draw a less linear, more 
subtle perspective of Justice. Maet is thus a symbol of that hidden facet of Law and Justice.
Even those who had the chance to study another culture’s law history are normally 
confined to Roman law, and immersed more in practical cases (in a way redundant with 
the contemporary ones in basic techniques) than in what really maters: the spirit. The 
Egyptian juridical history, in the context of pre-juridical “law” of the pré-classic civilisations, 
may help to find a challenging and inspiring contrast with the objects under the concerns 
of normal juridical education. And help us to conceive Justice in a more subtle way. Maet 
is a symbol of that hidden face.

I. A normatividade do egípcio Antigo no contexto dos “pré-Direitos”
1. Desencantamento do Mundo e encantamento do Oriente

A capacidade de maravilhar-se, de comungar do encantamento do Mundo2 
na sua realidade transtemporal e multi-cultural, é ainda possível, e um dos poucos 
oásis na mesmidade cendrada do quotidiano padronizado – mesmo o dos indi-
víduos e das instituições que deveriam preservar a chama do Saber, do Belo e do 
Justo, e em vez disso a pro-fanam.

Formado, na melhor das hipóteses, na admiração do legado romanístico3, 
quanto muito greco-romano, e do direito natural como única ponte para a 
transcendência da justiça, o jurista comum4 a quem não foi ainda embotada a 
capacidade de espanto, própria da Filosofia (e da História, uma filosofia a partir 

pouco desse facto. E como exercício meramente escolar, e de caloiro, há-de o Mestre interpretar estas 
laudas: tal como um exame escrito de um aluno normal, são elas torrencialmente atiradas para o papel, 
currente calamo. E isto porque, tal como a hora do fim dos actos soa célere, lestos também correm os 
prazos para os volumes de homenagem. Mas são-no, no nosso presente caso, sobretudo com muito escasso 
estudo e meditação, e esse enorme atrevimento da ignorância. A qual só tem como atenuante o ir-se 
conhecendo e reconhecendo, e assim confessando.

2 Pode falar-se, efectivamente, de um desencantamento do mundo. Cf., em geral, GAUCHET,      
Marcel – Le désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 1985. Noutro sentido, mas ainda assim com 
aportações úteis para o problema, BETTELHEIM, Bruno – The uses of enchantment, trad. port. de Carlos 
Humberto da Silva, Psicanálise dos Contos de Fadas, 4.ª ed., Venda Nova, Bertrand, 1992. Desmitização 
e exílio das narrativas tradicionais como as lendas e os contos hoje ditos para crianças (que nem sempre o 
foram) são disso sinais. Já apreendidos por exemplo no esboroar de “Fantasia” no filme The NeverEnding 
Story (1984) USA / Alemanha, guião de Wolfgang Petersen, Herman Weigal. Direcção de Wolfgang Petersen, Story (1984) USA / Alemanha, guião de Wolfgang Petersen, Herman Weigal. Direcção de Wolfgang Petersen, Story
baseado na obra de ENDE, Michael — Die Unendliche Geschichte, 1979.

3 Cf., v.g., CRUZ, Sebastião — Actualidade e Utilidade dos Estudos Romanísticos, 4.ª ed., Coimbra, 
ed. Autor, 1986.

4 E talvez não tão comum assim, visto que o direito natural não é para todos. Por vezes, vale até mais 
ignorá-lo do que assassiná-lo com incompreensões e usos pro domo, infelizmente tão frequentes ao longo 
dos tempos, que muitos se afastam de tal estudo e repugnam o rótulo. Cf. VOEGELIN, Eric — A Natureza 
do Direito e outros textos jurídicos, trad. port., Lisboa, Vega, 1998, pp. 144-145: “O direito natural é inútil 
se não contiver nada mais que referências sectárias sem um fundamento numa teoria crítica da natureza 
do homem”; VILLEY, Michel — Réflexions sur la Philosophie et le Droit. Les Carnets, Paris, P.U.F., 
1995 : « Je ne recommande pas à tous le droit naturel, mais à ceux-là seulement qui peuvent comprendre. 
Le droit naturel est esotérique » (II, 37 – p. 45) ; « Ma doctrine du droit naturel  c’est l’absence de solution 
– le je ne sais pas (…) » (XV, 52 – p. 327).
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de exemplos: ‘ιστορια ϕιλοσοϕια εστιν εκ παραδειγµατον5), acaba por se 
maravilhar no contacto com a realidade filosófico-normativa (ou afim) da His-
tória do Oriente6. Quer do Extremo Oriente, com o encanto mágico das suas 
quase esotéricas perspectivas (aos nossos olhos ocidentais, tão embotados de um 
racionalismo simplificador), quer do Próximo Oriente, que na Antiguidade teve 
logo pleno florescimento.

2. Filosofias normativas do Extremo Oriente à Pérsia e à Mesopotâmia
Na China7, seduz a serenidade e o bom senso de Confúcio8, apesar de tudo 

mais inteligível para nós (o que se revela até pela latinização do nome do Mestre), 
mas já se vai perdendo o pé com o hermético Tao-te-king de Lao-Tsé. E porém 
sabe-se que, nas suas diversas formas e formulações, o Tao é sempre caminho, é 
via, e harmonia do percurso humano com o curso natural9. Todavia, a oposição 
entre Li e Fa espanta-nos pela possibilidade de analogia com a distinção ociden-
tal entre o direito simplesmente positivo e a equidade… Para não falar noutros 
empreendimentos filosóficos10 e filosófico-jurídicos, e escolas de teoria jurídica11. 

5 DIONÍSIO DE HALICARNASSO — Arte Retórica, XI, 2.
6 Sobre o Oriente e o seu mito, v.g., MACHADO, Álvaro Manuel — O Mito do Oriente na 

Literatura Portuguesa, Lisboa, ICALP, 1983; HENTSCH, Thierry — L’Orient imaginaire. La vision 
politique occidentale de l’Est méditerranéen, Paris, Minuit, 1988.

7 YANG, Mayfair — Une Histoire du présent. Gouvernement rituel et gouvernement d’Etat dans 
la Chine ancienne, in “Annales ... “, Setembro-Outubro,1991, n.º 5, pp. 1041-1069; Sobre a mitologia da 
China em especial, PINOT, V. — La Chine et la formation de l’esprit philosophique en France (1640-1740), 
Paris, Geuthner, 1932 ; JULLIEN, C. A.  — Les rapports entre la Chine et l’Europe au temps des Lumières, 
Paris, Les Belles Lettres, 1980. Outro tipo de aportações interessantes sobre a China e seus mitos jurídicos, 
in BAUER, Wolfgang — China und die Hoffnung auf Glück. Paradiese, Utopien, Idealvorstellungen in 
d. Geistesgeschichte Chinas, München, Dt. Taschenbuch V., 1974; e sobretudo LO, Shung Shu  — “Los 
derechos del hombre en la tradición china”, in Jacques MARITAIN (org.). Human Rights. Comment and 
Interpretations. A Symposium, trad. cast., Los Derechos del Hombre, Barcelona, Laia, 1973, p. 279 ss.. 
Possíveis mitificações modernas: NÉGRIER-DORMONT, L. — Le Centre d’éducation des délinquants 
juvéniles de Beijing (Pékin), Chine,  «Revue Internationale de Philosophie Pénale et de Criminologie de 
l’Acte», Collection Constats et Prospective, n.º 3-4. 1992-1993; JI,  Weidong — The Chinese experience: 
a great treasure-house for the sociology of Law, Oñati proceedings, n.º 15, Oñati, 1993, p. 17 ss. Sempre 
muito inspirador é o “romance” (ou “narrativa histórica”) de PEYREFITTE, Alain — L’Empire immobile. 
Le choc des mondes, Paris, Fayard, 1989.

8 V., desde logo, CONFUCIUS — Entretiens de…, trad. fr. do chinês de Anne Cheng, Paris, Seuil, 
1981.

9 Textos fundamentais podem colher-se in LAO-TSEU / TCHOUANG-TSEU / LIE-TSEU – Phi-
losophes taoistes, textos traduzidos, apresentados e anotados por Liou Kia-Hway e Benedykt Grynpas, 
Paris, Biblioteca da Plêiade, Gallimard, 1980.

10 Cf., por todos, YEOU~LAN, Fong — Précis d’histoire de la Philosophie Chinoise, Aix-en-Provence, 
Le Mail, 1982; WING-TSIT, Chan — Filosofia da China, in Panorama do Pensamento Filosófico, dir. de 
V. de Magalhães Vilhena, Lisboa, Cosmos, 1956, 3 vols., vol. I, p. 434 ss..

11 Para uma síntese, em português, v. TRUYOL SERRA, Antonio — Historia da Filosofia do Direito 
e do Estado, II vols., Lisboa, Instituto de Novas Profissões, I, 1985, II 1990, I vol., p. 51 ss. 
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China distante de nós, apesar de tudo: ainda há não muitos anos, em Macau, 
para um livro de que fomos co-autor12 se não conseguia encontrar para a palavra 
“direito” tout court um equivalente chinês. Mais depressa o tradutor encontrara 
uma expressão chinesa para “direito natural” e para “direito positivo”, do que 
para simplesmente “Direito”.

E no Japão, embora com menor originalidade, esta oposição do ser e do dever-
ser, do natural e do voluntário, do rígido e do flexível, parece manter-se, embora 
de forma menos patente… Se nos primórdios se pode apreciar a incindibilidade do 
material e do espiritual residindo, num primeiro nível, no chefe da comunidade (uji), 
bem assim como, a fortiori, ao mais alto nível, no imperador, já entre o séc. XVII 
e o séc. XVIII se desenvolveria a teoria (sobretudo a partir de Kamo-no-Mabuchi) 
de que uma superioridade política japonesa assentaria na intuição dos princípios 
naturais da justiça, quer pelo imperador-deus, quer pelo povo13. Contudo, esta 
teoria parece ser apenas a consubstanciação de ideias que de há muito pairavam, 
sem tão clara expressão concreta e letrada.

Na Índia, a lei cósmica do dharma tem sido já apresentada, mutatis mutandis, 
como próxima (embora muito complexa) de algum estádio da pirâmide normativa 
que Tomás de Aquino desentranhou na variedade das normatividades naturais e 
divinas: desde a lei divina até ao direito natural14… Além disso, não raro se identi-
ficando com o dharma, o hinduísmo dos Vedas contém um “super-conceito”, Rta, 
a um tempo arquétipo e ritual, natural e sobrenatural, que se manifesta no plano 
cósmico (e na sua ordem), na celebração litúrgica e nas próprias virtudes. Rta é 
assim ordem, correcção, honradez, com as quais toda a recta acção humana tem 
de harmonizar-se (ou de tal essência participar). E os elementos ou facetas do Rta 
identificam-se com o ser o que é, ou seja, com a verdade, o real (contrapondo-se a 
anrta – mau, falso, e/ou irreal)15. Ao contrário do nominalismo e do voluntarismo 
(que, no Ocidente, a partir de um Guilherme de Ockham tiveram um florescimento 
aparatoso), considera-se que os deuses provêm do Rta e a ele devem obediência16. 

12 FALCÃO, José /CASAL, Fernando /OLIVEIRA, Sarmento / CUNHA, Paulo Ferreira da –           
– Noções Gerais de Direito Civil, I, Macau, O Direito, 1993 (ed. bilingue chinês-português). 

13 SAKAMAKI, Shunzo — A Filosofia do Japão, in Panorama do Pensamento Filosófico, cit., máx. 
p. 492.

14 Interessantes paralelos indiano-ocidentais são-nos sugeridos por SINGH, Chhatrapati — Law from 
anarchy to utopia, Oxford, Clarendon Press, 1986. O contributo de Tomás de Aquino, nesta matéria, pode 
ver-se sobretudo no Comentário à Ética a Nicómaco, de Aristóteles, e nos chamados “tratados” da Lei e 
da Justiça, na Summa Theologiae.

15 Cf., v.g., SPIEGEL, F. — Die arische Periode und ihr Zustaende, Leipzig, 1887, p. 139 ss., apud 
EVOLA, Julius — Rivolta contra il Mondo Moderno, Edizione Mediterranee, trad. port. de José Colaço 
Barreiros, Revolta contra o mundo moderno, Lisboa, Dom Quixote, 1989, p. 49.

16 Cf. LEWIS, C.S. — The Abolition of Man, trad. cast. de Javier Ortega García, La Abolición el 
Hombre, 2.ª ed., Madrid, Encuentro, 1994, p. 21 ss.
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A superioridade até aos deuses de um princípio ou uma força não será estranha, 
como se sabe, mesmo ao pensamento helénico, com a Ananke (necessidade) ou 
Moira (a distribuidora), só numa fase mais tardia identificadas com a vontade 
de Zeus17.

Na antiga Pérsia, necessariamente se suspeita que o dualismo mazdeísta 
deveria ter uma correspondência normativa qualquer. A boa fé e a força das ce-
lebrações contratuais impõe-nos a imagem do deus Mitra como um garante do 
pacta sunt servanda, ainda que avant la lettre.

Mais próximo de nós, e com uma “ideologia normativa” mais legível, apre-
senta-se-nos, na Babilónia, o Código de Hamurabi18. Duas grandes novidades 
são por alguns detectadas nesta legislação compilada (talvez não possa chamar-se 
“código” à luz dos requisitos iluministas-liberais que são os nossos19): por um lado, 
uma tendência já significativa para a delimitação de um “direito” secularizado, 
estruturalmente apartado da moral e da religião (embora ainda muito tributário 
da sua influência, evidentemente – e dado em nome da divindade); por outro, 
a dicotomia, assumida pelo léxico jurídico, entre o jurídico-positivo imutável ou 
mais inflexível, e uma zona de dinamismo e adaptabilidade jurídica: traduzidas 
nas expressões Kittu e Mesaru. No fundo, o reconhecimento, talvez, daquilo a que 

17 KITTO, H. D. F. — The Greeks, Harmondsworth, Penguin, trad. port. de José Manuel Coutinho 
e Castro, Os Gregos, 3.ª ed., Coimbra, Arménio Amado, 1980, p. 326, 333; LLOYD-JONES, Hugh –        
–The Justice of Zeus, ed. revista, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1983. 

18  V. tradução inglesa de Theophile J. Mike, in PRITCHARD, James B. (ed.) — The Ancient Near 
East, vol. I. An Anthology of Texts and Pictures, 6.ª ed., Princeton, Princeton University Press, 1973, p. 
138 ss..

19 Cf. CLAVERO, Bartolomé — Codificación y Constitucion: Paradigmas de un Binomio, 
in « Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno », vol. 18 (1989), pp. 79-145; 
VANDERLINDEN, Jacques — Le Concept de code en Europe occidentale du XIIe au XIX e siècle. 
Essai de définition, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1967; VARGA, Csaba — Codification as a 
sócio-historical phenomenon, Budapeste, Akadémiai Kiadò, 1991; Idem — Utopias of rationality in the 
development of the idea of codification, in « Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto », 1978, 1, pp. 
23 ss.; TARELLO, Giovani — Storia della Cultura Giuridica Moderna. Assolutismo e Codificazione del 
Diritto, Bolonha, Il Mulino, 1976; QUEIRÓ, Afonso — Codificação; Código, in “Verbo-Enciclopédia Luso-
-Brasileira de Cultura”, vol. V, cols. 817-820; MARQUES, Mário Reis — O Liberalismo e a Codificação 
do Direito Civil em Portugal. Subsídios para o Estudo da Implantação em Portugal do Direito Moderno, 
Coimbra, separata do “Suplemento ao Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra“, 
Coimbra, 1987; ASTUTI, Guido — La Codificazione del diritto civile, in “La Formazione Storica del 
Diritto Moderno in Europa“, Florença, 1977, II, p. 853 ss..; ARNAUD, André-Jean — Essai d’analyse 
structurale du Code civil français, Paris, L.G.D.L., 1973; Idem — Les Origines doctrinales du Code 
civil français, Paris, LGDJ, 1969. E o clássico PORTALIS, Jean-Etienne-Marie — Discours et Rapports 
sur le Code Civil, precédés de L’Essai sur l’utilité de la Codification de Frédéric PORTALIS, Centre de 
Philosophie Politique et Juridique, Université de Caen, Caen, 1989. V. ainda o nosso  Constituição, Direito 
e Utopia. Do Jurídico-Constitucional nas Utopias Políticas, Coimbra, Coimbra Editora / FDUC, 1996, 
max. pp. 309-348.



294

PAULO FERREIRA DA CUNHA

chamamos “equidade”, representada por este último conceito. Significativo é o 
facto de um dos títulos dos reis babilónicos ser precisamente Sar mesarim20.

3. Filosofias normativas Judaico-Cristãs
Não é tão estranha ou tão desconhecida para o nosso universo cultural a 

experiência e o património normativo hebraicos. Na nossa civilização, apesar 
de romanística e pós-romanística no plano técnico-jurídico, tradicional era ao 
menos uma tintura de conhecimentos judaicos, quanto mais não fosse pelos 
ecos da própria cultura cristã, e designadamente por reminiscências bíblicas, 
veterotestamentárias, e mesmo neotestamentárias. Por isso, não produzirá fun-
damentalmente nenhum Verfremdungseffekt o reconhecimento da Lei judaica e 
das suas modalidades e matizes. A lei judaica é emeth, verdade: uma verdade de 
fiabilidade e fidelidade (e nisso se assemelhará, na confiança e na permanência, 
ao conceito de fides romana21, tão ligada ao pacta sunt servanda, mais que ao de 
satya hindu – que é correspondência, adequação…)22.

Desde a lei divino-positiva oral no jardim do Éden23, com uma única proibi-
ção, à lei divino-positiva escrita pelo dedo de Deus no Monte Sinai24 (Decálogo 
logo significativamente quebrado por Moisés25, num gesto que Freud interpretará 
com a sua habitual imaginação criativa26, e que alguns, ainda hoje, como Álvaro 
D’Ors27, consideram ser uma espécie de código do Direito Natural28) – provável 

20 PROOSDIJ, B. A. van — Sar mesarim. Titre des rois babyloniens comme législateurs, in 
“Symbolae ad jus et historiam Antiquitatis pertinentes Julio Christiano van Oven didicatae”, Leiden, 
1946, p. 29 ss.

21 Cf., por todos, IMBERT, Jean — De la Sociologie au Droit: la “Fides” romaine, in « Mélanges 
H. Lévy-Bruhl », Paris, 1959; VALLANÇON, François — Images romaines de morale et de droit. devotio 
et fides,  in “Archives de Philosophie du Droit“, XXXIV, Paris, Sirey, 1989, p. 304 ss., e o nosso Fides, a 
Cultura e a Cultura jurídica, in « Fides. Direito e Humanidades », vol. I, Porto, Rés, s.d., p. 7 ss.. (com 
abundante bibliografia).

22 LEWIS, C.S. — The Abolition of Man, trad. cast. de Javier Ortega García, La Abolición el 
Hombre, cit., p. 22.

23 Gen. II, 17. Cf., por ser reflexão portuguesa já a caminho de um certo “clássico”, REGO, José 
Teixeira — Nova Teoria do Sacrifício, fixação do texto, prefácio e notas de Pinharanda Gomes, Lisboa, 
Assírio e Alvim, 1989, p. 26 ss..

24 Max. Exo., XX, 1-17; XXIV, 12; XXXIV, 1-28.
25 Exo, XXXII, 19.
26 FREUD, Sigmund — Moisés e o Monoteísmo, trad. port. de Isabel de Almeida e Sousa, s/l, 

1990.
27 D’ORS, Álvaro — Derecho y Sentido Común. Siete lecciones de derecho natural como límite del 

derecho positivo, Madrid, Civitas, 1995; Idem — Nueva Introducción al estúdio del Derecho, Madrid, 
Civitas, máx. p. 29 ss.

28 Sobre a influência da tradição judaica no património jusnatural, v. BLACK, Virgínia — The 
Influence of  the Hebrew Tradition on the Natural Law -  A Common Language for Civilization, in 
“Direito Natural, Religiões e Culturas”, org. nossa, Coimbra, Coimbra Editora / Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto, 2004, p. 63 ss.
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origem remota do positivismo jurídico e dessa já referida componente voluntarista 
do nominalismo ockhamiense que terá tanta fortuna prática no direito contem-
porâneo29. E sobretudo, a lei inscrita no coração dos homens, como sublinha 
Paulo: “Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas 
que são da lei, esses tais não tendo semelhante lei, a si mesmos servem de lei; Os 
quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, dando testemunho a eles a 
sua mesma consciência, e os pensamentos de dentro, que umas vezes os acusam, 
e outras os defendem”30. Ponto em que virá a ser no futuro muito acompanhado, 
até por Rousseau: “Si la loi naturelle n’était écrite que dans la raison humaine, 
elle serait peu capable de diriger la plupart de nos actions, mais elle est encore 
gravée dans le coeur de l’homme en caractères ineffaçables”31 

O legado judaico-cristão é muito influente, e rico. Pois se, por um lado, a Lei 
e as suas interpretações se sacralizam, e se estabelece uma hierarquia sacerdotal 
influente em torno da veneração, do estudo e da interpretação e exposição da 
mesma – desde a literatura rabínica32 –, por outro lado, a intervenção de Jesus 
vai sublevar o positivismo legalista farisaico (o qual não é, obviamente, a única 
corrente hermenêutico-vivencial), explicando, nomeadamente, que o sábado é 
para o homem e não o homem para o sábado33, podendo traduzir-se sábado por 
lei, estabelecendo a lei do amor como lei nova, e muito claramente separando as 
águas do domínio do religioso face ao jurídico e ao político – pois Cristo se nega 
a decidir de uma questão de partilhas34, e aconselha a que se dê o seu de César a 
César e o seu de Deus a Deus35. Neste sentido, o cristianismo conflui com a lição 

29 Muito especialmente, VILLEY, Michel — “La Philosophie Juridique de Guillaume d’Occam”, 
in La Formation de la pensée juridique moderne, nova ed., Paris, P.U.F., 2003, p. 220 ss..  Para as bases 
filosóficas, v.g., BAUDRY, L. — Le philosophe et le politique chez Guillaume d’Occam, in “Archives 
d’Histoire Doctrinale et littéraire du Moyen Age”, n.º 12, 1939, p. 209 ss.; Idem — Guillaume d’Occam, 
sa vie, ses oeuvres, ses idées sociales et politiques, Paris, Vrin, 1950; COPLESTONE, Frederick, SJ — A 
History of Philosophy, vol. III. Late Medieval and Renaissance Philosophy. Ockham, Francis Bacon, and 
the beginning of the modern world, nova ed., New York, Doubleday, 1993; GHISALBERTI, Alessandro –
– Sulla legge naturale in Okcham e in Marsilio, “Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale”, 
vol. V, 1979, p. 303 ss.; GONZÁLEZ, Marcos Francisco — El Franciscanismo de Guillermo de Ockham: 
una aproximación biográfica-contextual de su filosofía, in “Revista Española de Filosofía Medieval”, n.º 
2, 1995, p. 127 ss.; LAGARDE, G. de — La naissance de l’esprit laic au déclin du Moyen Age, Paris, Vrin, 
1956, vols. 4 a 6; SOUSA, J. A. — Fundamentos étidos da teoria ockhamista da origen do poder secular, 
in “Revista Portuguesa de Filosofia”, XLI, 1985, p. 139 ss.; de TOCCO, F. — La Questione della Pobreta 
nel Secolo XIV secondo nuovi Documenti, Roma / Nápoles, 1910. 

30 Rom., II, 14-15. Interpretando o pensamento normativo de Paulo, DíAS-RODELAS, Juan 
Miguel — Pablo y la Ley, Navarra, Editorial Verbo Divino, 1994.

31 ROUSSEAU, Jean-Jacques — Émile ou de l’Éducation, IV.
32 Cf., para uma sintética abordagem, v.g., HAYOUN, Maurice-Ruben — La Littérature rabinique, 

Paris, PUF, 1990.
33 Mar., II, 27.
34 Lc. XII, 13-14.
35 Mt. XXII, 21; Mar., XII, 17; Lc. XX, 25.
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romanística do ius redigere in artem com autonomia (Isolierung36) do jurídico 
muito mais explícita e consequente do que já se encontrava em qualquer cultura 
anterior. Por outro lado, em toda a cultura judaico-cristã perpassa o pano de fundo 
da Justiça, e antes de mais da Justiça divina37. E depois de alguns primórdios de 
afirmação bélica, ligada à construção e delimitação territoriais, em que nos surge 
um Javeh deus dos exércitos38 como imagem predominante, o deus-juiz39 acaba 
por se instalar por muito tempo… quiçá até que Suarez reflicta uma mudança 
de paradigma no título do seu De Legibus… E Deus passa então a legislador40. É 
pelo menos uma hipótese de evolução da imagem divina, neste contexto, embora, 
como o atestam as citações em rodapé, todas os epítetos pareçam ser mais ou 
menos de todos os tempos no texto bíblico41…

Até Melkesideque, soberano de Salém, é mekki-tsedek, ou seja, traduzindo, 
“rei de Justiça”, e já Paulo vê na sua cidade apenas o sinónimo da “paz”42, rei da 
Justiça e da paz, tal como, na Índia, o dharmaraja43.

4. O olhar clássico sobre o pré-Direito: um obstáculo 
Mas devemos reconhecer que todos estes legados de pré-Direito44, de nor-

matividade ainda sincrética (com as aproximações mais explícitas babilónica no 
plano formal, e cristã e também grega – máxime aristotélica –, no plano teórico 
ou doutrinal) não só sempre acabam por parecer antecipações ou intuições que 
teriam tido apenas cabal consagração no (para os juristas cultos quase sacrossanto) 
Direito Romano, como ainda, em todo o caso, irremediavelmente encaradas atra-
vés dos padrões mentais do “antes” e do “depois” dessa fundação romanística (com 
os seus pressupostos de realismo filosófico clássico e de metodologia sociológica 

36 Cf., por todos, THOMAS, Yan — Mommsen et ‘l’Isolierung’ du Droit  (Rome, l’Allemagne et 
l’État), Paris, Diffusion de Boccard, 1984.

37 F., v.g., NARDONI, Enrique — Los que Buscan la Justicia. Un Estudio de la Justicia en el Mundo 
Bíblico, Estella, EVD, 1997.

38 Cf. especialmente Isa. I, 24; V, 16; Amos, V, 14. Algumas referências, ainda que menos directas, 
em Ex. VII, 4; 1 Cr. XII, 22; Jl. II, 11; Hch., VII, 42; Ap. XIX, 14. A expressão concreta Adonai (YH-VH) 
Tzevaot é polissémica. E estes exércitos podem ser apenas multidões, em pelo menos alguns casos.

39 Gén. XVIII, 25; Salm. VII, 11; LXXV, 7; XCIV, 2; Dn. VII, 10; He. XII, 23.
40 Is. XXXIII, 22. SUAREZ, Francisco — Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore, prep. L. 

Pereña, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1973, vv.. vols.  Há uma recente edição 
portuguesa do Livro I, Da Lei em Geral, com a chancela da editora Tribuna da História, fruto de um 
projecto de investigação do GEPOLIS - Gabinete de Estudos de Filosofia e Cidadania, UCP - apoiado 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, tradução de Luís Cerqueira e Gonçalo Pistacchini Moita.

41 Cf. o nosso Anti-Leviatã. Direito, Política e Sagrado, Porto Alegre, SAFE, 2005, p. 11 ss.
42 Heb. VII, 2.
43 Cf. EVOLA, Julius — Revolta contra o Mundo Moderno, cit., pp. 45-46.
44 Sobre essas dimensões antropológicas da normatividade, cf., v.g, ROULAND, Norbert — Anthro-

pologie Juridique, Paris, P.U.F., 1988.
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axiologizada45), acabam por não oferecer significativa novidade. Há a tendência a 
integrar as categorias normativas que nos trazem dentro dos moldes romanísticos, 
sobretudo da aequitas, ou da sua predecessora grega, a epieikeia.

A própria oposição entre a Justiça grega e a romana, através do estudo com-
parado dos respectivos signos míticos, icónicos e linguísticos, como fizeram um 
Gustav Radbruch46 e, entre nós, um Sebastião Cruz47, acaba por nos encerrar 
numa dualidade especular (em que o mesmo se revê no outro que se lhe assemelha, 
transformando a questão numa pesquisa do tipo “descubra as diferenças” fácticas, 
e o seu significado simbólico ou semiótico). Sendo um estudo fascinante em si, e 
muito elucidativo quanto ao direito ocidental nos seus primórdios, tem a desvan-
tagem de não abrir portas nem janelas para o “mundo lá fora” não clássico.

Assim, quando se chega ao Egipto Antigo, sem dúvida que alguns se apresen-
tarão ante tantos séculos que nos contemplam com um fascínio mais ou menos 
turístico do mito egípcio48; e, mesmo para os que a ele são alheios, outros obstá-
culos à compreensão mais profunda se antepõem: vêem-se com uma bagagem 
excessivamente pesada de certezas. Com uma abertura à diferença ferida por 
alguns preconceitos que são naturalmente outras tantas barreiras à compreensão, 
e outros tantos motivos para a deturpação involuntária.

Até que ponto a nossa formação não filtrará em pré-juízo esse novum (até 
escrevemos normalmente, em latim, de vez em quando…) é coisa que só os espe-
cialistas na matéria, com visão suficientemente abrangente (para não padecendo 
de outro enviesamento, de diverso tipo) poderão dizer. Mas como na interdis-
ciplinaridade, que professamos, se deve fazer o esforço de nos transcendermos, 
compreendendo e procurando entrar nos outros terrenos, sem medo que a seara 
alheia seja alérgica à nossa profana foice (assim como estando naturalmente abertos 
à reciprocidade), aventuremo-nos a algumas reflexões sobre esse Direito que nos 
parece tão diferente de tudo o mais…

Não se trata, no presente estudo, nem sequer de muito longe, de uma expo-
sição do Direito do Antigo Egipto, mas apenas de alguns comentários, do nosso 
ponto de vista, sobre certos aspectos da normatividade mais próxima das questões 
da Justiça, da Lei e do Poder… Apenas alguns comentários, de que agora daremos 
apenas, brevitatis causa, o primeiro e preliminar: com o conteúdo anunciado no 
subtítulo deste artigo.

45 Cf., por todos, o nosso Sociedade e Direito, Porto, Rés, s.d., p. III-XXIII.
46 RADBRUCH,  Gustav — Vorschule der Rechtsphilosophie, 1948, 4.ª ed. cast., trad. de Wenceslao 

Roces, Introduccion a la Filosofia del Derecho, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1974, p. 141 ss.
47 CRUZ, Sebastião – Ius. Derectum (Directum)…, Relectio, Coimbra, ed. do autor, 1971.
48 Cf., por todos, GÓMEZ ESPELOSIN, F. Javier / PÈREZ LARGACHA, António — Egiptomanía. 

El Mito de Egipto de los Griegos a Nosotros, 2.ª ed., Madrid, Alianza, 2003, máx. p. 256 ss.
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 Se Hegel considerou que o espírito egípcio permanecia para os próprios 
egípcios um enigma49, tal nos não parece grave. Maquiavel50 e Max Weber ha-
viam antes e depois dele dado a resposta. O primeiro, afirmando que a natureza 
dos príncipes melhor a compreende o povo, e a do povo, os príncipes; o segundo, 
considerando não ser preciso ser César para compreender Júlio César. A questão 
não é autognótica, é heterognótica.

Mas a heterognose face ao ob-jecto “direito egípcio antigo” bem pode aju-
dar-nos, pelo contraste, a uma melhor, mais aguda, mais lúcida, compreensão 
do nosso direito ocidental, e especialmente romano-germânico, nestes tempos 
de tardo-modernidade que talvez já nem possa invocar o perdido ou frustrado 
sonho pós-moderno51…

II. A normatividade egípcia e o mito
1. Mito e mitanálises52

Nota-se imediatamente que a normatividade sincrética do Egipto antigo é 
indissociável do mito e da religião, assim como do poder. Mas esta feição assume 
foros e estilo muito nítidos e é como que uma marca distintiva poderosíssima e 
irradiante em toda a civilização em causa.

Para quem, como nós, sempre teve do direito uma perspectiva mítica (con-
siderando o mito, o rito, o símbolo, a utopia e figuras afins)53, poderia pensar-se 

49 HEGEL — Lições de Filosofia da História, I, V.1.
50 MAQUIAVEL — O Príncipe, Dedicatória.
51 No auge da questão, já o nosso Pensar o Direito. II. Da Modernidade à Postmodernidade, 

Coimbra, Almedina, 1991.
52 Cf. DURAND, Gilbert — Mito, Símbolo, Mitodologia, ed. port., Lisboa, Presença, 1982;               

Idem – Figures Mythiques et Visages de l’Oeuvre. De la Mythocritique à la Mythanalyse, 2.ª ed., Paris, 
Dunod, 1992.

53 Cf. os nossos artigos Constitution, Mythes et Utopie, in AA. VV. — 1791. La Première Constitution 
Française, Paris, Economica, 1993, p. 129 ss.¸ Die Symbole des Rechts. Versuch einer Synthese, Stuttgart, 
Franz Steiner, 1994, in “Archiv fuer Rechts- und Sozialphilosophie”, vol. 80 - 1994 1. Quartal. Heft 1; La 
Balance, le Glaive et le Bandeau. Essay de Simbologie Juridique, in «Archives de Philosophie du Droit», Paris, 
Sirey, 1995, separata, 1996 ; Uma Introdução à Semiologia Jurídica. Os Símbolos do Direito, in EYΔKIA, 3-4., 
Atenas, 1995, p. 101 ss.; Dalla Simbologia Giuridica a una Filosofia Giuridica e Politica Simbolica ? ovvero Il 
Diritto e i Sensi, in “Quaderni Filosofici”, Pádua, CEDAM,  1998; e os nossos livros: Mito e Constitucionalismo. 
Perspectiva conceitual e histórica, Suplemento ao Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, vol. XXXIII, 
Coimbra, 1990; Mythe et Constitutionnalisme au Portugal (1778-1826). Originalité ou infleunce française?, 
Paris, Université Paris II, 1992 (policóp.), em publicação na revista « Cultura », do Centro de História das 
Ideias da UNL, 3 tomos já editados ; Constituição, Direito e Utopia. Do Jurídico-Constitucional nas Utopias 
Políticas, Coimbra, ‘Studia Iuridica’, Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra/Coimbra 
Editora, 1996; Teoria da Constituição, vol. I. Mitos, Memórias, Conceitos, Lisboa /São Paulo, Verbo, 2002. 
Comentando, designadamente: NADAL, Fábio – “Mito de Utopia no Pensamento de Paulo Ferreira da 
Cunha” in A Constituição como mito. O Mito como Discurso Legitimador da Constituição, apresentação 
de Dimitri Dimoulis, prefácio de André Ramos Tavares, São Paulo, Editora Método, 2006, p. 117 ss.
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não causar muita estranheza a envolvência sacral muito própria da normatividade 
egípcia. E, falando em sacralidade, sempre de algum modo o Direito a possuiu: 
desde, por exemplo, a religião cívica romana que associava não raro sacrifício, 
fórmula, ritual e juridicidade, até, mais perto de nós, a simples encenação ritual 
dos adereços e vestes dos juristas, tão ferozmente desmascarada por Pascal54, ou 
até a contemporânea Legitimation durch Verfahren55, que é rito sem fé, religião de 
uma divindade imanente: as “voltas” processuais ou procedimentais legitimadoras. 
Entre muitas outros “momentos” e démarches.

A diferença é que precisamente no contacto com a sacralidade normativa 
egípcia nos fomos apercebendo de que a mitologia jurídica de que falávamos até 
então (até aqui) era sobretudo uma mitologia negativa. Para utilizar a tripartição 
mítica de Raoul Girardet56, sempre um excelente arrimo teórico nesta matéria, 
ela era sobretudo narrativa das origens, mas normalmente falsa consciência das 
mesmas – logo, ideológica; era leitmotiv, mas muitas vezes marketing; e constituía 
sobretudo ilusão ou mesmo mentira. Ou seja, ao mito no Direito faltava efecti-
vamente aquela mitologia positiva e como que salvífica já em tempos objecto do 
clamor de um Vaclav Havel57.

Quando o mítico é sobretudo uma forma não conseguida, não concluída, 
não perfeitamente interiorizada, não resulta, soa a falso.

Um ou outro mito havíamos estudado que tinha uma verdade em si, mais alta 
e mais profunda que a comprovada inverdade histórica que proclamava: o mais 
saliente terá sido porventura o mito das Cortes de Lamego e das suas apócrifas 
actas. Porquanto, como é sabido, a mentir se dizia a verdade, transportando para 
uma narrativa de origens historicamente falsas o que estava verdadeiramente la-
tente na constituição material da monarquia portuguesa, se não desde os alvores 
da nacionalidade, pelo menos já consolidadamente interiorizada no tempo da 
urdidura do embuste historiográfico58.

54 PASCAL, Pascal — Pensées, 104 (369), in Oeuvres Complètes, texte établi par Jacques Chevalier, 
Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1954, p. 1118: “Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leur robes 
rouges, leurs hermines, dont ils s’emmaillotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, les fleurs de lis, 
tout cet appareil auguste était fort nécessaire; et si les médecins n’avaient les soutanes et des mules, et 
que les docteurs n’eussent des bonnets carrés, jamais ils n’auraient dupé le monde qui ne peut résister 
à cette montre si authentique. S’ils avaient la véritable justice et si les médecins avaient le vrai art de 
guérir, ils n’auraient que faire de bonnets carrés; la majesté de ces sciences serait assez vénérable d’elle-
même. Mais n’ayant que des sciences imaginaires, il faut qu’ils prennent ces vains instruments qui frappent 
l’imagination à laquelle ils ont affaire; et par là, en effet, ils attirent le respect”.

55 LUHMANN, Niklas — Legitimation durch Verfaheren, 2.ª ed., Neuwid, 1975.
56 GIRARDET, Raoul — Mythes et mythologies politiques, Paris, Seuil, 1986.
57 HAVEL, Vaclav  — Avons-nous besoin d’un nouveau  mythe ?, in  E, n.º 108, nov. 1985, p. 5 ss..  
58 Defendemos já esta tese de uma “inverdade verdadeira” no nosso artigo La Polémique du premier Ma-

nuel d’Histoire du Droit Civil Portugais, de Mello Freire. Suivant le Manuscrit de son critique, António Pereira 
de Figueiredo, in «Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno», 23 (1994), p. 487 ss.
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Mas era situação rara. Normalmente, o mito constituía um sinal de debilidade 
científica, de ficção jurídica ou jurídico-política, sem dúvida um minus e não um 
plus no cômputo das categorias invocáveis.

2. Mito e ‘Maet’
Ora, independentemente de todas as funções ideológicas e de legitimação da 

mitologia normativa e judiciária e normativo-teológica egípcia, a verdade é que 
aos olhos do profano, do leigo, ela se apresenta com uma limpidez e ao mesmo 
tempo com um exotismo que a fazem aproximar, guardadas as devidas distâncias, 
desse ideal de uma mitologia europeia que salve a alma da Europa, proclamado 
já há muito por Havel.

Expliquemo-nos melhor: no Egipto não há uma separação entre o mito e a 
realidade normativa. 

Tomemos a essência e (digamos assim) Oberbegriff da normatividade egíp-
cia: Maet, conceito, divindade, princípio dinâmico e vivencial (a partir de certo 
momento é virtude e imperativo moral59) e até signo astrológico60, que estabelece a 
ordem, triunfando do caos (isfet). Esta incindibilidade mito/realidade manifesta-se 
na inicial quase identificação do faraó e Maet; na presença desta tanto no dever 
do artesão e do camponês como no do vizir (num suum cuique que parece ter sido 
mais tarde retomado na concepção de liberdade como eleutheria na Politeia de 
Platão61); na imprescindibilidade essencial e constitutiva da Maet: o próprio deus 
Rá apenas existe porque Maet existe, como se proclama num hino; na polissemia 
abrangente da ideia/conceito: Maet tanto significa “justiça”, como “verdade”, 
como “rectidão”. Esta associação (sobretudo dos dois primeiros elementos), terá 
sobrevivências até à Idade Média62.

59 Cf., v.g., CARREIRA, José Nunes — « Teopolitologia Egípcia », in Filosofia antes dos Gregos, 
Mem Martins, Europa-América, 1994, p. 246.

60 Cf., por todos, ASSMAN, J. — Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de pouvoir, Paris, Julliard, 
1989 ; LICHTEIN, Miriam — Maat in Egyptian Autobiographies and Related Studies, n.º 120, Orbis 
Biblicus Orientalis, Freiburgo, Universitaetverlag, 1992 ; GRIFFITHS, J. G. —  Isis is Maat, dikaiosunê 
and Iustitia, in « Hommages à Jean Leclant », III, Cairo, Institut français d’archéologie, 1994 ; MENU, 
Bernardete —  Le tombeau de Pétosiris, 2. Maât, Thot et le droit, in « Bulletin de l’Institut français 
d’archéologie orientale », t. 95, 1995, p. 281 ss. ; Idem —  Principes fondamentaux du droit égyptien, 
CdE, n.º 139-140, 1995 ; Idem —  Recherches sur l’histoire juridique, économique et sociale de l’ancienne 
Egypte, Cairo, Bibliothèque d’étude, l’Institut français d’archéologie orientale, 1998 ; Idem — Droit, 
économie, société de l’Egypte ancienne, Versailles, 1984. AA. VV. — La fonction de Juger. Egypte ancienne 
et Mésopotamie, Droit et Culture, n.º 47, 2004 ; VALORI, B. — Del Concepto del Diritto nell’Egitto 
antico, in « Studi in Onore di Feredico Cammeo », Pádua, 1933, vol. II, p. 569 ss..

61 PLATÃO — A República, 395 b)-c).
62 EVOLA, Julius — Revolta contra o mundo moderno, cit., p. 46, n. 30. Embora o autor não 

relacione explicitamente esta díade com um legado egípcio.
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Maet tanto actua no mundo dos vivos – e deve reinar nesse mundo pela acção 
dos homens – como está por exemplo claro nas Instruções ao Vizir Ptah-Hotep63 
– como é protagonista da maior importância no Julgamento dos Mortos, no 
tribunal de Osíris: colocada na balança (ela própria, ou a pena de avestruz que 
a coroa) para equilibrar o coração do julgado – como pode ver-se em algumas 
imagens da época. 

Parece a alguns (embora nem seja unânime) que esta Maet evoluíu de uma 
harmonia do Universo (que não será em si mesma simples, aliás) para uma reali-
dade susceptível de ser actualizada no mundo dos Homens64, o que teria sucedido 
depois do primeiro período intermediário. Do mesmo modo, o faraó da época 
menfita parece ter sentido também necessidade de abandonar a sua identificação 
com Maet para se justificar perante ela, provavelmente de molde a tranquilizar 
a sua consciência e aspirar a uma mais segura imortalidade – tendência que se 
viria a democratizar mais tarde, e que se sedimenta na confissão negativa do 
Livro dos Mortos65.

Há exemplos de agitação, dissenso e evolução no entendimento e no uso da 
Maet. Antes de mais, o facto de a imortalidade potencial se ter conquistado por 
fases, desde a ascensão dos nobres, no “período feudal” (VI a VIII dinastias66), até 
à grande revolução em que a plebe reivindica o Além (IX a X dinastias, antes da 
restauração do poder faraónico mais autoritário), denota uma historicidade real, 
e “quente” de uma civilização que esteve longe de ser estática. 

Por outro lado, refiram-se também as justificações ideológicas – naturalmente 
dos vencedores (ainda que momentâneos) da História. Aí, o celebérrimo e mais 
que mítico faraó Amenotep IV, Amenófis IV, ou, mais propriamente Icunaton 
ou Akenathon, o “herético”, fornece-nos um belíssimo exemplo. Se as suas re-
formas religiosas e políticas (numa incindibilidade evidente) são realizadas com 
a invocação da Maet67 (que contudo parece ceder o passo perante o monoteísmo 

63 Cf., v.g., PRITCHARD, James B. (ed.) — The Ancient Near East, vol. I. An Anthology of Texts 
and Pictures,  cit., p. 234 ss..

64 Maat seria “a ordem ideal e perfeita, tanto na natureza como na sociedade”, afirma HORNUNG, 
Erik — O Rei, in L’Uomo Egiziano, dir. de Sergio Donadoni, trad. port. de Maria Jorge Vilar de 
Figueiredo, O Homem Egípcio, Lisboa, Presença, 1994, p. 252.

65 Cf. uma excelente síntese desta evolução in TRUYOL SERRA, Antonio — Historia da Filosofia 
do Direito e do Estado, cit., I, p. 21 ss. Afirmando, nomeadamente, sobre o momento da viragem histórica 
político-jurídico-religiosa: “Com o decurso do tempo, a vontade do faraó personificou-se na deusa Maat, 
encarnação da Justiça, e cada Faraó terá de se justificar perante Rá apoiado no testemunho de Maat, para 
alcançar a imortalidade. Esta justificação pessoal do Faraó, acrescentada à acção mágica do rito, é o ponto 
de partida de um processo de progressiva espiritualização da moral e da política egípcias” (p. 21).

66 Para uma orientação na selva dinástica, a pequena mas utilíssima história cronológica de 
VERCOUTTER, Jean — L’Égypte Ancienne, 14.ª ed., Paris, PUF, 1993.

67 HORNUNG, Erik — O Rei, in L’Uomo Egiziano, cit., p. 261.
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de Aton, e passar a significar “apenas” o amor, num trânsito incompreendido da 
teologia para a filosofia68), quando morre, e os sacerdotes de Ámon recuperam a 
influência, será acusado, por seu turno, de ter “reinado sem Maet”, tornando-se 
assim “moléstia do Egipto” 69. E Tutankamon, seu sucessor (após o efémero rei-
nado de Semenkhere), parece ter descrito a situação que herdou como de “Maet 
destronado”70, pintando a situação como de vera anomia social. Qual teria sido 
a versão de Akenathon?

Contudo, cremos que nenhum destes factores chega para ensombrar (pelo 
contrário, se poderá dizer que podem, num certo sentido, até reforçar) a mitologia 
tradicional que, pelo menos a partir de um certo momento, na morte de cada 
egípcio coloca em diálogo o coração de um lado, e a verdade e a justiça, do outro. 
Ou seja, há sempre, sem dúvida, um uso ideológico do mito, quando o mito tem 
uma componente política ou afim. Mas esse uso ideológico não consome nem toca 
a própria essência do mito, como entre nós bem observou Victor Jabouille71.

III. Um timbre específico da normatividade e do momento egípcios?
1. A hipótese totalitária

Estamos no Egipto antigo perante a existência de uma “mitologia” global 
que liga aquilo a que chamaríamos, com as nossas palavras e conceitos distintivos 
e dissociadores de hoje, religião, moral e direito. E fá-lo esta civilização profun-
damente e de forma incindível. E que, por isso, apesar de alguns aspectos mais 
flexíveis e diríamos grosso modo “simpáticos” da concreta juridicidade hoc sensu 
dos Egípcios, não deixa de contribuir para ficarmos com a sensação, prima facie, 
de nos encontrarmos perante um certo clima de totalitarismo72. Estamos, com 

68 CARREIRA, José Nunes — « Teorização da Moral », in Filosofia antes dos Gregos, cit., p. 162.
69 HAGEN, Rose-Marie / HAGEN, Rainer — Egipto. Pessoas, Deuses, Faraós, trad. port. de Maria 

da Graça Crespo, Colónia, Taschen, 2003, p. 47 ss.
70 ALDRED, Cyril — The Egyptians, Londres, Thames & Hudson, 1961, trad. port. de J. D. Garcia 

Domingues, Os Egípcios, Lisboa, Verbo. 1966, pp. 167-168.
71 JABOUILLE, Victor — O Mediterrâneo Antigo. Unidade e Diversidade, Lisboa, Colibri, 1996, 

pp. 64-65: “Ao falar de mitologia portuguesa, vejo-me na obrigação de fazer um aviso, embora o considere 
desnecessário. O mito não é de esquerda nem de direita; não é vermelho nem verde nem cor-de-rosa, nem 
sequer branco ou negro. É mito. A utilização que fazemos dele é que pode ser de esquerda ou de direita, 
nacionalista ou internacionalista, boa ou má.”

72 Foi, ao que parece, Amendola quem lançou o termo “totalitarismo”, contra a invasão total da 
sociedade pelos fascistas, designadamente pela sua proliferação no controlo autárquico. Num conhecido 
exercício de “recuperação” política, os fascistas que logo o retomarão: primeiro Mussolini, e depois o teórico 
Gentile. Cf., por todos, WIRTH, Laurent — Enseigner le totalitarisme,  http://aphgcaen.free.fr/totalit.hthttp://aphgcaen.free.fr/totalit.htm 
; Académie de Toulouse — Enseigner les totalitarismes, http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/ressources/http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/ressources/
premnouv/prem-04/totalit.htpremnouv/prem-04/totalit.htm BARROS, Roque Spencer Maciel de — O Fenômeno Totalitário,  São Paulo, 
Edusp/Itatiaia, 1990; KERSHAW, Ian  — Retour sur le totalitarisme, le nazisme et le stalinisme dans une 
perspective comparative, « Esprit », Janeiro- Fevereiro, 1996 ; Idem — Nazisme et stalinisme, limites d’une 
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comparaison, « Le Débat », n.º  89, Março-Abril, 1996 ; e os clássicos ARENDT, Hanna — Le système 
totalitaire, trad. fr., Paris, Seuil, 1972 (1.ª ed., Nova Iorque, 1951) ; ARON, Raymond — Démocratie et 
totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965 ; SOUSA, José Pedro Galvão de — O Totalitarismo nas Origens da 
Moderna Teoria do Estado, s.e., São Paulo, 1972; MAREJKO, Jan — Jean-Jacques Rousseau et la dérive 
totalitaire, Lausanne, L’Age d’Homme, 1984. Mais recentemente, o esclarecedor estudo de BARROS, Gilda 
Naécia Maciel de — Platão, Rousseau e o Estado Total, São Paulo, T. A. Queiroz Editor, 1995.

73 MENU, Bernardete —  Le tombeau de Pétosiris, cit.
74 Tal seria, no limite dos limites, o empreendimento nazi de ROSENBERG, Alfred — Le mythe du 

XXe siècle, trad. fr. de Adler von Scholle, Paris, Avalon, 1986.
75 VEYNE, Paul — Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?, Paris, Seuil, 1983, trad. port. de António 

Gonçalves,  Acreditaram os gregos nos seus mitos?, Lisboa, Edições 70, 1987.
76 Cf. o estimulante VIDAL-NAQUET, Pierre — Les Grecs, les historiens, la démocratie: le grand 

écart, trad. port. de Jônatas Batista Neto, Os Gregos, os Historiadores, a Democracia. O Grande Desvio, 
São Paulo, Companhia das Letras, 2002.

77 Sobre o problema, v.g., Wilhelm NESTLE, Vom Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung des 
griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates, 2.ª ed., Stuttgart, Alfred Kröner, 
1975, p. 529, p. 311 ss.; Livio SICHIROLLO, Dialletica, Milão, ISEDI, 1973, trad. port. de Lemos de 
Azevedo, DialécticaAzevedo, DialécticaAzevedo , Lisboa, Presença, 1980, máx. p. 23 ss.. Sobre o contributo político inovador dos 
sofistas, entre outros, v.g., John GRAY, Liberalism, trad. cast., Liberalismo, 2.ª ed., Madrid, Alianza 
Editorial, 2002, p. 16 ss.

efeito, habituados a identificar a ausência dessa separação e secularização jurídicas 
com alguma forma de totalitarismo.

Exemplar no sentido aculturador, na força da deusa Maet como irradiante 
luz de eticidade, mito profundo e sentido, vigente em todo o território do Egipto 
(parece que só obnubilado por divindades locais quando o poder faraónico unifi-
cador é fraco73), contudo ela de modo algum parece compatível com os critérios 
que nos habituamos a identificar no Direito proprio sensu: ordem justa exterior, 
laica, “isolada”, sem dúvida com fontes éticas e até religiosas, mas filtradas pela sua 
racionalidade própria. Para J. Bergmann ela será o próprio “mito do Estado”.

Donde uma grande interrogação nos acaba por assaltar: Será que a mitologia 
fundante, galvanizadora, integradora do todo social, unificadora, terá necessaria-
mente que se explicitar, na prática, numa acção jurídico-política totalitária?74 Ou 
seja: quando os gregos apenas acreditariam descrentemente nos seus mitos, como 
sugeriria, tão sabia e subtilmente, Paul Veyne75, os egípcios decerto acreditavam 
nos seus. Mas não criaram a liberdade da Polis, nem a democracia, ainda que 
muito limitada e oligárquica, como já ritualisticamente dizemos, para salvaguardar 
os nossos sonhos76… Será que o espaço de liberdade necessariamente passa pelo 
menos por algum cepticismo e por certa relativização das coisas? Terão razão os 
que, desde Hegel, enaltecem os sofistas (sem dúvida anti-dogmáticos e abaladores 
de convicções) como primeiros obreiros da liberdade?77 A opção será entre uma 
Grécia algo descrente e um Egipto em que a crença nem sequer parece pôr-se 
como problema?
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78 DAUMAS, F. — La Civilization de l’Égypte faraonique, 2.ª ed., Paris, 1976, p. 45, apud
CARREIRA, José Nunes — «Teopolitologia Egípcia », cit, p. 235 : considera que é «unicamente pela 
necessidade da análise que separamos o estudo da estrutura social e o das concepções religiosas. Na 
realidade, a imagem em que o antigo Egipto reflectiu o universo era profundamente una. A organização 
da terra reproduzia a do céu e uma simbologia subtil permitia identificar um elemento a outro (…)».

79 ASSMANN, J. — State and Religion in the New Kingdom, in Religion and Philosophy in Ancient 
Egypt (YES 3), New Havenm Conn., 1989, p. 65, apud Ibidem: «Em relação ao antigo Egipto, ‘Estado’ e 
‘religião’ são termos anacrónicos. Não podem ser distinguidos e confrontados um com o outro. O sistema 
político da realeza faraónica é uma espécie de religião, do mesmo modo que a religião egípcia é uma 
forma de organização política. São aspectos ou dimensões de uma única, invisível unidade teopolítica».

80 ALDRED, Cyril — The Egyptians, cit., p. 163 ss. ; Idem — Os Egípcios, trad. port. de M. Farinha 
dos Santos, Lisboa, Verbo, 1970, p. 49 ss.

E Maet mais complexifica a questão: é que ela é deusa da verdade também. 
Logo, o espaço, a cisão, a possibilidade de respiração e crítica entre o mito e a 
verdade encontra-se muito mais limitado, quase rarefeito.

Esse totalitarismo parece evidente na própria concepção unitária do mundo, 
sintetizada por Daumas78 e na comparação da religião ao Estado e do Estado à 
religião, empreendida por Assman79. Se não for anacrónica a designação de Estado 
para o Egipto antigo… mas, de qualquer modo, mutatis mutandis…

2. A hipótese africana
Contudo, se enveredarmos pela concepção política dominante na perspec-

tiva de um Cyril Aldred, segundo a qual a “solução egípcia” corresponde a uma 
resposta “tipicamente africana”80, já não poderemos falar em totalitarismo (que 
é coisa ocidental, e conceito ocidentalmente cunhado, e aplicado sobretudo às 
situações a que Wolfgang Heilmann chamou de “ocidentalismo excessivo”). 

O que significa esta hipótese africana? O eminente egiptólogo não nos parece 
ser muito claro, pelo menos nas fontes a que tivemos acesso. Em todo o caso, pa-
rece insistir sobre carácter divino do faraó, que não é um simples agente humano 
de um deus, e na conformação nacional (não em cidade-estado), liderada por 
um rei-deus. Fica-nos a sincera dúvida de que tal seja uma solução tipicamente 
africana tradicional, sobretudo no que respeita à organização política “nacional” 
e não “autárcica”…

Retomemos, assim, a hipótese totalitária, e os seus matizes.
O totalitarismo, ocidental, é presidido pela ideia de uma razão voluntarista, 

que desconhece ritmos, estações, tradições, e muito menos ainda magias e trans-
cendências. O totalitarismo é a expansão máxima de uma imanência que artifi-
cialmente usurpa o lugar da transcendência: veja-se o nazismo e o comunismo. E 
ao Islão, na unicidade normativa que o Corão apresenta, ao Islão mesmo, repugna 
assacar totalitarismo. Como é bem sabido, na sua máxima e mais radical expres-
são, acaba por utilizar-se a expressão (de origem protestante e norte-americana) 
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81 Cf., v.g., os nossos Fundamentalismo, in “Verbo. Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Edição 
séc. XXI”, vol. XII, Lx/ S. Paulo, 1999, col. 1150-1153; Retórica do(s) Fundamentalismo(s), (In)comunicação 
e Direito(s), in “Zoom. Revista do Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais”, Braga, Uni-
versidade do Minho, ano VI, 1995, n.º 9, p. 39 ss., hoje no nosso Peccata Iuris. Do Direito nos Livros ao 
Direito em Acção, Lisboa, EUL, 1996, p. 109 ss..

82 Em geral, cf. CORBIN, Henry — Histoire de la philosophie islamique, nova ed., Paris, Gallimard, 
1986; SCHUON, Frithjof — Comprendre l’Islam, Paris, Seuil, 1976, trad. port. de Emmanuel Lourenço 
Godinho, Compreender o Islão, Lisboa, Dom Quixote, 1989; e o testemunho do intelectual cristão-
comunista convertido GARAUDY, Roger — Promesses de l’Islam, Paris, Seuil, 1981, máx., sobre o directo, 
p. 64 ss., além das obras, entre nós, de Adalberto Alves. Para as questões filosófico-jurídica e jurídico-
política, v.g., GALLALA, Imen  — Homme, nature et droit dans la philosophie juridique musulmane, in 
“Direito Natural, Religiões e Culturas”, cit., p. 163 ss.; AMIRMOKRI, Vida — L’Islam et les droits de 
l’homme, Quebeque, Les Presses de l’Université Laval, 2004.

83 Para uma apresentação sintética da “ideologia tripartida dos indo-europeus” o póstumo livro de 
DUMÉZIL, Georges — Mythes et Dieux des Indo-Européens, textos reunidos e apresentados por Hervé 
Coutau-Bégarie, Paris, Flammarion, 1992, máx. p. 69 ss. (com seguras pistas bibliográficas através da obra 
do autor). Importantes comentários podem colher-se v.g. in LÉVÊQUE, Pierre — Les premières civilisa-
tions, vol. I., Paris, PUF, 1987, trad. port. de António José Pinto Ribeiro, As Primeiras Civilizações. Vol. III. 
Os Indo-Europeus e os Semitas, Lisboa, Edições 70, 1990, máx. pp. 51 ss., 82 ss., 112 ss., et passim. Para 
os indo-europeus e problemas que colocam no plano histórico, arqueológico e linguístico, RENFREW,        
Colin – Archeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins, Londres, Joathan Cape, 1987. E 
a monumental reconstituição BENVENISTE, Emile — Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, 
Paris, Minuit, 1969, 2 vols.. Mais antigo, mas sempre interessante, JHERING, Rudolf von — Les Indo-
Européens avant l’Histoire, op. post., trad. de O. de Meulenaere, Paris, A. Maresq, 1995.

84 Sobre o problema, recentemente, LEFKOWITZ, Mary — Stolen Legacy (or Mythical History?) 
Did the Greeks Steal Philosophy from the Egyptians?, in “Skeptic”, Vol. 2, No. 4, 1994, pp 98-103, ou 
http://www.hallofmaat.com/modules.php?name=Articles&file=article&sid=7http://www.hallofmaat.com/modules.php?name=Articles&file=article&sid=75. 

“fundamentalismo”81… Mas, como é sabido, o Islão tem diversificada tradição 
filosófica e jusfilosófica82.

Ora, o que ocorria antes do ius redigere in artem, desse corte epistemológico 
romano, e de que nos relembramos pelo tópico de Aldred, é antes uma identifi-
cação sacral entre o poder e todas as demais entidades que os indo-europeus (e 
não os africanos) agruparam no que classicamente já se chama a primeira função 
social ou política, a nosso ver mal designada “da soberania”83 (que é também 
conceito anacrónico, pois muito ulterior a esse Urvolk). Note-se ainda que este 
“africanismo” parece não poder ser levado ao extremo politizado que já conduziu 
a surpreendentes obras que se apresentam como científicas – mas entretanto muito 
criticadas por alguns autores precisamente como não obedecendo aos critérios 
da cientificidade84.

3. Rigidez e flexibilidade da normatividade egípcia antiga
Estaremos assim perante um exemplo de pré-direito e de sincretismo norma-

tivo com uma organização social e político-religiosa muito elaborada e durável, 
o que são factores que, cumulativamente verificados, concorrem para complicar 
a análise.
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85 Apud PRITCHARD, James B. (ed.) — The Ancient Near East, vol. I, cit., p. 235.
86 Ambos resumidos in JAMES, T. G. H. — Pharaoh’s People. Scenes from life in Imperial Egypt, 

Londres, Tauris, 2003, trad. cast. de Gonzalo G. Djembé, El Pueblo Egipcio. La Vida Cotidiana en el 
Imperio de los Faraones, Barcelona, Crítica, 2004, p. 62 ss.

87 Uma interessante e ilustrativa colecção de literatura histórica, incluindo nomeadamente, além 
de textos sobre os reis e funcionários, documentos administrativos (v.g. uma carta sobre uma doação), 
biografias, e textos funerários, com interesse jurídico: ROCCATI, Alessandro — La Littérature historique 
sous l’Ancien empire Egypcien, Paris, Cerf, 1982.

88 Cf., v.g., TAVARES, António Augusto — Civilizações Pré-Clássicas, Lisboa, Universidade Aberta, 
1995, p. 80 ss..

Para além disso, e apesar do carácter fragmentário ainda do direito egípcio 
que nos chegou, vários elementos parecem corroborar a ideia de uma rigidez ou 
dureza (que se tem, porém, de relativizar com estudos de direito comparado e 
atenta a época), mas suavizada não raro. 

As instruções aos funcionários são das melhores no plano do sollen, no senti-
do de que actuem com Justiça. Na Instrução do Vizir Ptah-Hotep, por exemplo, 
ela aparece como o Bem mais desejável. Por vezes, estes escritos revelam até uma 
compreensão psicológica aguda, a que não está já alheia a ideia de uma certa 
legitimação pelo procedimento: como quando, na mesma Instrução, se reconhece 
que o suplicante ou peticionário mais aprecia até a atenção com que é ouvido do 
que o resultado favorável para o que pede85.

Além do mais, a literatura está cheia de histórias jurídicas (judiciárias tam-
bém) edificantes – como os contos do Camponês eloquente e da Verdade e da 
Mentira86, que, se não seriam o espelho da realidade palpável da justiça, todavia 
reflectirão, sem dúvida, as altas ideias correntes sobre o seu dever-ser87. Também 
não avaliamos o paradigma fundante e absorvente da juridicidade do nosso tempo, 
os direitos humanos, pelas sucessivas, tão vastas e tão chocantes violações com 
que são presentemente feridos.

Dessa literatura resulta a ideia de uma justiça que, sendo naturalmente mais 
fácil para os mais abastados e bem posicionados socialmente, procura não ser 
literal e assumidamente uma justiça de classe, mas “para todos”. 

Não raro uma Justiça com expedientes de grande maleabilidade jurídica 
– que lembram a flexibilidade do direito romano clássico: o qual, todavia, acaba 
por posar para a História corrente pelo brocardo da decadência, dura lex, sed lex. 
Por outro lado, o recurso dos desvalidos à justiça era no Egipto, ao que parece, 
feito sem peias.

Por outro lado, alguns institutos, como os de direito da família88, parece serem 
suficientemente dúcteis e até, em certo sentido, avançados. Normalmente, quando 
o peso incide sobre o direito público, ou o que dele faça as vezes, compensa-se 
tal coisa com uma certa contenção estadual (ou afim) nos domínios privados. Já 
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89 PLATÃO — A República, 425 c) ss. ; 476 e) ; 427 a).
90 HOBBES — Leviathã, máx. II, 21 ; Idem — De Cive, XIII, 15. Cf. o nosso Teoria da Constituição. 

vol. I. Mitos, Memórias, Conceitos, cit., p. 142 ss.
91 Sobre a qualificação política do autor, v.g., MINOGUE, K. R. — Thomas Hobbes and the 

Philosophy of Absolutism, in Thomson, DAVID (ed.) – Political Ideas, reimp., Middlesex, Penguin, 1982; 
VIALATOUX, J. — La Cité de Hobbes — Théorie de l’Etat totalitaire (Essai sur la conception naturaliste 
de la civilisation), Paris / Lyon, 1935; CAPITANT, René — Hobbes et l’Etat totalitaire. A propos d’un livre 
récent, conferência no Cercle d’études de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique de l’Université de 
Strasbourg; MONCADA, Luís Cabral de —  Filosofia do Direito e do Estado, 2 vols.,  Coimbra, Coimbra 
Editora, vol. I  2.ª ed. 1953, vol. II, 1966 (em 1995 reunidos num só volume), vol. I, pp. 179-182; MERÊA, 
Paulo — Suárez, Grócio, Hobbes, Coimbra, 1941, máx., p. 102.

92 SERRES, Michel — Le Contrat naturel, Paris, François Bourin, 1990; ainda sobre a história da 
geometria, mas mais clássica: Idem — Les Origines de la géométrie, Paris, Flammarion, 1993, trad. port. 
de Ana Simões e Maria da Graça Pinhão, As origens da Geometria, Lisboa, Terramar, 1997.

93 Utilizamos aqui a expressão (como aliás já também no subtítulo deste trabalho) considerando 
o seu duplo sentido (de momento histórico do Egipto faraónico e de momento historiográfico da sua 
complexa e longa posteridade interpretativa). É que, em sede geral, entendemos muito mais consequente 
a abordagem de POCOCK, J. G. A. — The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and 
the Atlantic Republican Tradition, Princeton / Londres, Princeton University Press, 1975 que a de PER-
NIOLA, Mario — Il Momento Egizio nella società e nell’arte, Génova, Costa & Nolan, 1990, trad. port. 
de Catia Benedetti, Enigmas. O Momento Egípcio na Sociedade e na Arte, Venda Nova, Bertrand, 1994. 
Comentando a empresa de Pocock, v.g., GARCÍA, Eloy — El Estado Constitucional ante su ‘Momento 
Maquiavélico”, Madrid, Civitas, 2000.

Platão aconselha a não formular e reformular as leis dessas matérias89, e o próprio 
Hobbes, no Leviathã, não deixará de retirar um pouco o seu “deus mortal” da 
organização dos negócios privados, e reconhecer alguma liberdade90. E por isso 
se tem dito que é autoritário e não totalitário91.

Parece assim que, se não será um totalitarismo o preço de um mito eficiente, 
sê-lo-á, pelo menos, uma sociedade imersa numa racionalidade claudicante.

Mas nem por aí estaríamos decerto a caminhar bem, porquanto muitas 
ciências floresceram no Egipto. E mesmo posto que algumas, como a geometria 
no dizer de Michel Serres, por razões de normatividade: no caso, ter-se-ia tratado 
de cientificamente encontrar um meio certo e seguro de dar o seu a seu dono 
nas terras alagadas ou de aluvião, depois das cheias do Nilo92. Ciência exacta e 
formal, a geometria, que segue a exigência de uma disciplina humana e social, 
substancial, a que não chamamos ainda “direito” em sentido rigoroso, mas que 
faz as suas vezes.

5. Ucronia e utopia
Em que reside, então, a originalidade, o segredo coberto pelo manto de 

mistério da mitologia da normatividade e do poder no Egipto? Qual o sentido 
próprio do “momento egício”93?
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94 GLANVILLE, S. R. K., apud CARREIRA, José Nunes — Introdução à História e Cultura Pré-  
-Clássica. Guia de Estudo, Mem Martins, Europa-América, 1992, p. 80.

95 LE GOFF, Jacques — Il Meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente Medievale, Roma / Bari, 
Laterza, 1983, trad. port. de António José Pinto Ribeiro, O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente 
Medieval, Lisboa, Edições 70, 1989, p. 192.

96 AUSTER, Paul — The Book of Illusions, 2002,  trad. port. de José Vieira de Lima, O Livro das 
Ilusões, Porto, Asa, p. 264.

O momento egípcio corresponde sobretudo a um mito que não consente 
historicidade. É o eterno presente que obriga a que os cartuchos dos reis maldi-
tos sejam picados, porque o presente não consegue integrar esse passado. Não 
é o totalitarismo do poder, é o peso, sufocante a seu modo, do tempo, enquanto 
ucronia. Precisamente um dos problemas de construir a História do Egipto é o 
de “fazer por eles (egípcios) o que eles nunca esperaram fazer por si mesmos, isto 
é, apresentar a sua história”, como observou Glanville94.

A justiça não é totalitária, mas nada é inovador. Apesar da irreprimível 
mudança.

O que os mitos gregos nos contaram foi o enorme dinamismo das personagens 
do seu panteão, e a sua contraditoriedade – até sacrílega e anti-social – que tanto 
chocou Platão, ao ponto de querer banir da sua cidade os poetas: re-criadores 
de mitos.

Apesar de no Egipto a ideia de decadência se espelhar nos lamentos sobre a 
juventude, tal parece ser sobretudo do tipo ritualístico e pedagógico.

A Maet não passa um filme narrativo das faltas do morto. A confissão do 
Livro dos Mortos é pessoal, absoluta, e termina com uma declaração presente, 
ou intemporal, de pureza: “Sou puro”. A essência anula o tempo.

Tudo parece fazer sentido nesse reino terreno dos mortos, em que, como 
alguém disse, cada egípcio é apenas uma múmia em potência. Uma normati-
vidade e uma política, uma ética e uma mitologia sem tempo. Por isso dando a 
ilusão de normalidade estática; por isso, imensamente atractivas para este exacto 
simétrico disso que é o nosso presente: o tempo que sempre já passou, na vertigem 
da mudança e do endeusamento da mudança. 

Retomando a oposição binária de Levi-Strauss, volvida em ternerária por 
Le Goff, introduzamos mais um elemento: enquanto a sociedade egípcia, tudo 
pesado, parece ser nem fria nem quente, mas “tépida”95, a actual queima e bor-
bulha, no fervilhar do efémero. É a sociedade escaldante ou efervescente. Como 
sintomaticamente afirma um muito celebrado romancista contemporâneo: “Na 
época actual, tudo se torna decrépito num dia; quem vive tempo de mais, morre 
em vida. Ao avançarmos na vida, deixamos três ou quatro imagens de nós, dife-
rentes umas das outras; revemo-las depois na bruma do passado como retratos 
das nossas diferentes idades”96. 
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97 Sobre as convenções estilísticas da arte egípcia, v.g., UPJOHN, Everard M., et al. — History 
of World Art, Nova Iorque, Oxford University Press, 1949, 1958, trad. port. de Rui Mário Gonçalves, 
História Mundial da Arte, vol. I. Da Pré-História à Grécia Antiga, 11.ª ed., Venda Nova, Bertrand, 
1993, p. 75 ss.; especialmente sobre o geral convencionalismo da escultura, e o realismo amarniano, 
v.g., TAVARES, António Augusto — Civilizações Pré-Clássicas, cit., pp. 166-168. Ainda sobre este último 
período, de excepção, v.g., CHÂTELET, Albert / GROSLIER, Bernard Philippe — Histoire de l’Art. 
Naissance de l’art, de la préhistoire à l’art romain, Paris, Larousse, 1985, p. 82 ss.

98 KANTOROWICZ, Ernst — The Kings two bodies. A Study in Mediaeval Political Theology [1.ª 
ed. 1957], trad. fr. de Jean Philippe Genet e Nicole Genet, Les Deux Corps du Roi. Essai sur la Théologie 
Politique au Moyen Âge, Paris, Paris. Galimard, 1989.

99 Referimo-nos, evidentemente, à pluralidade de entidades “pessoais”: bá, ká, akh, e sombra…
100 Cf., por todos, sobre novos temas e novo tratamento aos tradicionais, GOMBRICH, E. H.–         

–The Story of Art, 9.ª ed., Londres, Phaidon, 1995, trad. fr. de J Combe e C. Lauriol, Histoire de L’Art, 
nova ed. revista e aumentada, Paris, Gallimard, 1997, p. 66 ss. (com reproduções elucidativas, sobretudo 
de Akenathon e sua família).

101 Cf. JANSON, H. W. — History of Art, 2.ª ed., Nova Iorque, Harry N. Abrams, 1977, trad. port. 
de J. A. Ferreira de Almeida, com a colaboração de Maria Manuela Rocheta Santos, História da Arte. 
Panorama das Artes Plásticas e da Arquitectura da Pré-História à Actualidade, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1984, p. 65.

102 MUCCHIELLI, Roger — Le Mythe de la cité idéale, Brionne, Gérard Monfort, 1960 (reimp. 
Paris, P.U.F., 1980).

103 JAMES, T. G. H. — Pharaoh’s People. Scenes from life in Imperial Egypt, Londres, Tauris, 2003, 
trad. cast. de Gonzalo G. Djembé, El Pueblo Egipcio. La Vida Cotidiana en el Imperio de los Faraones, 
cit., p. 61 ss.

Com a excepção do período de Amarna, a própria arte egípcia era de certo 
modo ritual, representando sempre nas mesmas hieráticas posições o faraó e a 
família real, e não lhes permitindo que nela transparecessem traços pessoais, mas 
um rosto oficial, consentâneo com o seu carácter divino e atemporal97. Ainda se 
está longe dos dois corpos do rei98…apesar de tudo99. Porém, o período amarneano, 
que constituiria uma revolução artística no sentido realista e informal (doméstico, 
até100), deixará alguns raros vestígios: indentificáveis para alguns até no próprio 
rosto da máscara de Tutankamon101…

Entretanto, o carácter aparentemente ucrónico do “momento egípcio” 
contribui também para que funcione como mito da Idade do Oiro, que é o mito 
que mais se parece aproximar da utopia, mito da cidade ideal102. Não será por 
acaso que mesmo no plano jurídico T. G. H. James intitule o seu estudo sobre 
a normatividade egípcia como “Justice for all”103 – o que seria um anacronismo 
se não apontasse para um tempo sem tempo, de um lugar que é quase também 
um sem-lugar…

6. Faraó e Maet como Constituição
Entretanto, no equilíbrio do poder divino do faraó, submetido contudo à 

deusa ou ao princípio da Justiça, da Verdade, da Ordem, traduzidas por Maet, já 
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104 CARREIRA, José Nunes — «Teopolitologia Egípcia», cit, p. 237.
105 LASSALE, Ferdinand — O Que é uma Constituição Política?, trad. port., Porto, Nova Crítica, 

1976, máx. p. 38: “Todos os países possuem, possuíram sempre, em todos os momentos da sua história, 
uma Constituição real e efectiva”. Cf. ainda, v.g., o nosso Teoria da Constituição, vol. I. Mitos, Memórias, 
Conceitos, máx. p. 341 ss.

106 Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere. D. 1, 1, 10, 16 (ULPIANUS – 
– Libro primo regularum).

107 MALHO, Levi — Elogio de Deméter. Sobre o Problema das Origens, in «Revista da Faculdade 
de Letras do Porto», n.º 2, 2.ª série, 1985, recolhido in O Deserto da Filosofia, Porto, Rés, 1987, p. 165.

108 Ibidem, p. 166.
109 NIETZSCHE, Friedrich — Die Geburt der Tragoedie oder Griechentum und Pessimismus, 

trad. port. de Helga Hook Quadrado, in O Nascimento da Tragédia (e (e ( Acerca da Verdade e da Mentira), 

se quis detectar a Constituição do Egipto antigo104. Embora a ousadia da tese possa 
confundir quer defensores do constitucionalismo moderno, racional e voluntarista, 
quer mesmo nostálgicos do constitucionalismo histórico, orgânico e naturalista, o 
conceito histórico-universal de Constituição105 impõe que o Egipto faraónico tenha 
tido uma constituição. Onde buscá-la senão nos fundamentos jurídico-políticos, 
ou antes, no caso, político-sacro-normativos? 

Ao contrário do que possa pensar-se, a ligação da Maet deveria estabelecer-
-se, embora apenas analogicamente, quiçá mais com o paradigma constitucional 
moderno do que com o natural. Porquanto, em luta contra as forças caóticas e 
desagregadoras, parece não ser a situação normal, mas ainda assim, um “esforço” 
voluntarista, ainda que de uma vontade “natural” (como decerto o é, pelo menos 
em parte, a constans et perpetua voluntas da Iustitia romana106). Atente-se no 
seguinte trecho de Levi Malho, especificamente votado ao desvendamento dessa 
misteriosa “articulação entre os domínios do sagrado e do profano” no Egipto 
antigo: “(…) o Universo não é auto-subsistente e, não encontrando em si a sua 
própria razão de ser, para se manter carece duma ‘ordenação’ que sendo-lhe co-
existente, nele se não esgota, pois emana de um plano onto-teo-lógico anterior no 
tempo e axiologicamente autónomo”107. Logo acrescentando, muito significati-
vamente, numa abertura também para a questão “institucional” e “juspolítica”: 
“A todo o instante se torna necessário velar para que essa ‘ordem’ (Maât) não se 
desvaneça, impedindo por meio de apropriados agentes mediadores o sempre 
iminente princípio apocalíptico. Eis uma das importantes funções a que se dedi-
ca um poderoso e complexo grupo sacerdotal, que não é por acaso que ocupa o 
vértice da pirâmide social pois, em certa medida, é ‘responsável’ pela sustentação 
dos alicerces cósmicos”108.

Donde esta luta egípcia simultaneamente contra o caos e contra o cronos, 
confira outra dimensão e um novo timbre à visão estática de outrora (que aliás 
também afectou o classicismo grego, antes da detecção oposição apolíneo / dio-
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nisíaco109): parece assim haver razão na afirmação dubitativa de Machado de 
Assis: “Não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo: talvez a lua, talvez 
as pirâmides do Egito (…)”110. Nem mesmo essas, que se vão descobrindo mais 
em Gizé, e mais se vai sabendo e discutindo sobre elas.

Lisboa, Relógio d’Água, 1997, p. 7 ss.; KITTO, H. D. F. — Os Gregos, cit.,  p. 417, desfazendo o mito 
da “serenidade” helénica, afirma: “A doutrina do Justo Meio é caracteristicamente grega, mas não deve 
tentar-nos a pensar que os Gregos mal conheciam a paixão, eram tranquilos, anódinos, homens da rua. 
Pelo contrário, valorizavam assim o Justo Meio, porque eram propensos aos extremos. Somos nós, povos 
do Norte, mais moles, que temos uma admiração furtiva pelos extremos”.

110 ASSIS, Machado de — Memórias Póstumas de Brás Cubas, nova e 3.ª ed., com apresentação e 
notas de António Medina Rodrigues, e ilustrações de Dirceu Martins, São Paulo, Ateliê Editorial, 2001, 
p. 73 (capítulo IV).
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Rogério Ferreira de Sousa
Instituto das Ciências da Saúde – Norte

O Imaginário simbólico da criação do 
Mundo no antigo Egipto1

Eu louvo a tua perfeição (...),
Deus venerável do primeiro tempo,
Que fez a humanidade e criou os deuses,
Ser primevo que lhes deu vida,
Que lhes falou no seu coração, 
Que os viu crescer 
Que enunciou o que nunca aconteceu 
E concebeu o que existe.
Nada cresceu sem ti2.

Resumo 
Apresentamos neste artigo as principais características do pensamento cosmogónico do 
antigo Egipto. Começando por delinear alguns aspectos relacionados com a cosmovisão 
egípcia, prosseguimos com a definição da linguagem simbólica especificamente 
relacionada com a criação do mundo. Depois de traçado este quadro apresentamos as 
características essenciais das tradições cosmogónicas de Hermópolis, de Heliópolis, de 
Mênfis e de outros centros cultuais do Egipto. 

Abstract
This paper analyzes the main features of the cosmogonist thought of Ancient Egypt. 
We begin with an overview of some features of the Egyptian worldview, followed by the 
definition of the symbolic language which is specifically related with the creation of the 
world. We conclude by presenting the key aspects of the cosmogonist traditions of Her-
moupolis, Heliopolis, Memphis and other Egyptian cult centres.

1 Este texto é dedicado ao muito estimado Professor Geraldo Coelho Dias e constitui uma singela 
homenagem ao modo como soube sempre aliar o rigor científico à profundidade espiritual dos seus 
ensinamentos.

2  Hino de louvor, a Ptah em ALLEN, Genesis in Ancient Egypt, p. 39.
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Introdução
Como em todos os tempos, no antigo Egipto, a temática da origem do mundo 

foi alvo de um enorme interesse e suscitou a elaboração de uma grande variedade 
de especulações teológicas. Devido à extensão do tema e tendo bem em mente 
que cada um dos aspectos que aqui nos propomos abordar poderia conduzir, por 
si só, a uma monografia, apresentamos, neste pequeno texto, as principais noções 
que permitem compreender a linguagem simbólica utilizada nos mitos egípcios 
da criação. 

Quando analisamos os mitos cosmogónicos do Egipto deparamos, em primei-
ro lugar, com uma desconcertante heterogeneidade de formulações mitológicas 
que, desafiando toda a lógica, apresentam contradições evidentes. A explicação 
para esta diversidade reside, em primeiro lugar, no carácter regional da religião 
egípcia. Os templos locais tiveram, desde o Neolítico, um papel decisivo na coesão 
social e cultural das comunidades implantadas ao longo do vale do Nilo. Nestes 
centros foram elaboradas diferentes versões da criação que evoluíram de forma 
relativamente independente entre si. Quando, no início do III milénio, o Alto e 
o Baixo Egipto foram unificados politicamente sob a égide da casa real tinita, os 
principais centros espirituais ligados a esta monarquia recém criada3 elaboraram 
novas versões míticas da criação que se tornaram preponderantes em relação às 
restantes. As versões cosmogónicas que conhecemos actualmente provêm, deste 
modo, de uma lenta justaposição de imagens e de símbolos que se verificou ao 
longo de milénios. As sínteses teológicas mais complexas foram muitas vezes o 
produto de novas leituras e interpretações de mitos mais antigos. Para o leitor 
contemporâneo, o resultado desta evolução pode afigurar-se bastante intrincado 
e pouco coerente. Ela reflecte, no entanto, duas importantes características do 
pensamento religioso do antigo Egipto. A tendência para a conservação, por um 
lado, preservou símbolos que, apesar de contraditórios com outras explicações, 
continuaram a ser veiculados e respeitados. A tendência para a justaposição e a 
indiferença pela linearidade da lógica permitiram, por outro lado, que as dife-
renças teológicas, mesmo as mais contraditórias, nunca fossem perspectivadas 
como inaceitáveis.

As fontes que dispomos para aceder ao pensamento cosmogónico egípcio 
são, também elas, extremamente heterogéneas. Documentos alusivos à criação 
do mundo são datáveis de todas as épocas do Egipto, desde o Império Antigo (c. 
2700-2160 a. C.) até à ocupação greco-romana (332 a. C.-395), testemunhando 
uma problematização constantemente renovada e reactualizada em torno do 

3 Os principais centros religiosos ligados à coroa gravitavam em torno da sede administrativa 
do poder político. Mênfis, a nova capital do Egipto unificado, e Heliópolis dominaram totalmente o 
panorama cultural do Egipto ao longo de todo o III milénio. Nestas cidades, importantes santuários como 
o de Ré, em Heliópolis, e o de Ptah, em Mênfis, regeram a vida espiritual e religiosa do país, irradiando a 
sua influência para as regiões mais periféricas.
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problema das origens. Os textos mais antigos, redigidos no interior das pirâmides 
do rei Unas (2375-2345 a. C.) e dos faraós da VI dinastia (2345-2181 a. C.), fazem 
inúmeras referências a mitos que foram, com toda a probabilidade, elaborados 
muito antes e que podem remontar ao alvorecer do IV milénio4.

A maior parte destes documentos raramente apresenta um relato organiza-
do e completo de uma cosmogonia. Apenas a Teologia Menfita, um texto que 
apresenta a versão da criação do mundo orquestrada pelo deus Ptah5, possui 
uma coesão didáctica e explicativa. Na maior parte das vezes, as referências cos-
mogónicas consistem apenas em breves alusões dispersas em fórmulas mágicas, 
hinos religiosos e outros textos diversos6. Estas referências indirectas traçam um 
quadro que permitem identificar três grandes centros espirituais responsáveis pelas 
correntes cosmogónicas mais influentes: Heliópolis, Mênfis e Hermópolis. Estas 
tradições dominantes não deixaram, no entanto, de influenciar outros importantes 
centros cultuais, como Tebas, Elefantina ou Esna, que também desenvolveram 
versões próprias.

Para lá da diversidade e das contradições, é surpreendente constatar que, 
subjacente a todos os relatos, se encontra imanente um imaginário simbólico 
inesperadamente coerente e até uniforme. É esse imaginário comum que nos 
propomos, desde já, caracterizar.

1. Elementos simbólicos da criação
A estrutura do cosmos: céu, terra, mundo inferior e caos 

A concepção egípcia do cosmos é eloquentemente ilustrada nas repre-
sentações que mostram a deusa Nut, personificando o céu, suspensa sobre a 
terra, o deus Geb, através da acção de Chu, o deus do ar e da atmosfera. Debaixo 
do sol estendia-se o cosmos, o domínio da luz e da vida, ao passo que, para 
lá das fronteiras do céu e da terra, estendia-se o caos, a escuridão, o silêncio 
e a inércia. A este caos que envolvia o mundo, os egiptólogos dão o nome de 
Nun.7 Nos textos egípcios, no entanto, a palavra utilizada para designar a região 
exterior ao cosmos é nu, termo que significa «água» ou, mais correctamente, 

4 SAUNERON e YOYOTTE, «La naissance du monde...», p. 20.
5 O deus Ptah, a principal divindade cultuada em Mênfis, começou por ser um deus associado aos 

artesãos. Mais tarde, à medida que se foi identificando com Tatenen, um deus criador cultuado na região 
menfita, a personalidade demiúrgica de Ptah foi ganhando mais visibilidade. Era também um deus com 
fortes conotações telúricas que o associaram quer às temáticas da regeneração e da fertilidade quer ao 
horizonte funerário. Sobre o deus ver ARAÚJO, «Ptah», em Id. Dicionário do Antigo Egipto, pp. 717-718.

6 É sobretudo na literatura funerária que se concentram as alusões às diferentes tradições cos-
mogónicas. Os «Textos das Pirâmides», redigidos no interior das pirâmides reais do Império Antigo, mas 
também «Os Textos dos Sarcófagos» (do Império Médio)e o «Livro dos Mortos» (do Império Novo e 
Época Baixa) apresentam abundantes alusões à criação do mundo.

7 Na realidade Nun é uma vocalização copta que deriva da expressão egípcia nni, que significa 
«inerte».
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«água primordial»8. Estas águas formavam um oceano infinito e estático que se 
estendia acima do céu e se prolongava para o mundo inferior, dando origem à 
água que alimentava os rios e os oceanos da terra9. A ligação entre o céu e a água 
era de tal forma estreita que o nome da deusa do céu, Nut, significava «A que 
pertence à água». Congruente com esta perspectiva líquida do céu, o deus Ré, ao 
percorrer os céus durante o dia, fazia-se deslocar numa barca10. 

O mundo inferior era uma outra região que estava situada debaixo da 
terra e possuía uma natureza ambígua. Esta região nebulosa que os Egípcios 
denominavam Duat, tinha um enorme valor simbólico pois era a terra dos deuses 
e dos mortos11. Era também um mundo invertido, onde pululavam os monstros e 
onde os mortos se deslocavam de pernas para o ar correndo assim o abominável 
risco de comer as suas próprias fezes12. A pior das ameaças do mundo inferior 
era protagonizada pelo mais temível inimigo do sol: Apopis a serpente que 
personificava as trevas e que combatia a luz. Apesar deste carácter ameaçador, 
a Duat era igualmente o local onde reinava Osíris, o deus dos mortos, e onde se 
verificava o mais prodigioso mistério cósmico: a união do disco solar (Ré) com o 
seu cadáver (Osíris), a qual garantia a regeneração do astro e a manutenção da 
grande engrenagem cósmica13.

O percurso diário do Sol entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos 
obrigava a postular a existência de «passagens» entre os mundos. Estas fronteiras 
eram simbolizadas pelas belas imagens dos leões do Ontem e do Amanhã, os 
guardiões que assistiam o sol no seu nascimento e no seu ocaso14. 

Em conjunto, o céu, a terra, a atmosfera e a Duat, constituíam os elementos 
que faziam parte do mundo povoado pelos homens, pelos mortos e pelos deuses. 
Apesar da sua amplitude, este mundo não passava de uma bolha luminosa e viva 
no meio de uma imensidão escura, fria e inerte. Esta visão do mundo foi o ponto 
de partida para todas as cosmogonias15.

8 Este termo é distinto do vocábulo mw que também significa «água». Ver FAULKNER, Concise 
Dictionnary of Middle Egyptian, p. 105.

9 ALLEN, Genesis in Ancient Egypt, p. 4.
10 A barca diurna de Ré tinha o nome de mandjet.
11 Noutros casos a Duat é associada ao céu, sendo então identificada com o interior do corpo da 

deusa Nut que, de acordo com essas versões, o sol atravessa durante a noite. De qualquer forma, a Duat 
aparece sempre como uma extensão ou de Nut, o céu, ou de Geb, a terra.

12 Sobre os vários temores da morte consultar ZANDEE, Death as na enemy according to ancient 
egyptian conception, Brill, Leiden, 1969.

13 Para aprofundar esta temática consultar ASSMANN, Mort et l’au-delá dans l’Égypte ancienne, 
pp. 282-320.

14 ALLEN, Genesis in Ancient Egypt, p. 6. A Grande Esfinge de Guiza evoca precisamente a função 
protectora destes animais míticos que velam para que a passagem do sol entre os mundo decorra sem 
anomalias.

15 Para uma descrição mais detalhada da cosmologia egípcia consultar LESKO, «Ancient Egyptian 
Cosmogonies and Cosmology», pp. 116-122.
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A colina primordial
Como vimos, o mundo anterior à criação era visualizado como um oceano 

primordial, o Nun, cujas águas caóticas continham, em potência, toda a criação. 
Na religião egípcia, o papel das águas do Nun era ambivalente e revestia-se de 
um significado simultaneamente negativo e positivo. À semelhança da cheia que 
submergia tudo mas fertilizava o solo do Egipto, o Nun infinito, sem forma, 
caótico e insondável era também a fonte da regeneração do mundo e continha, 
em potência, todas as possibilidades da criação16. 

Foi deste mundo informe que emergiu um elemento essencial das cosmogonias 
egípcias que assinalava o início da criação: a colina primordial. Baseando-se no 
fenómeno anual das cheias do Nilo que, à medida que se retirava, deixava à 
vista pequenas elevações de terra firme, os «teólogos» egípcios, concentraram 
nessa imagem todo o poder evocativo do início do mundo. Na maior parte dos 
casos a colina primordial consubstanciou-se ao próprio corpo do criador. Em 
Heliópolis esta colina era vista como a corporização de Atum, mas em Mênfis 
era tida como o corpo de Ptah-Tatenen. Em Hermópolis, onde também estava 
presente, a colina primeva era evocativa da Ógdoade17. De uma forma geral, a 
colina primordial ilustrava as duas facetas latentes na Mónade inicial: por um 
lado possuía uma dimensão ctónica, associada aos poderes generativos da terra, 
por outro, revestia-se de uma dimensão solar, já que era desta colina que o deus 
sol, na forma de uma criança, emergira e iniciara a criação do mundo.

Unidade e dualidade
Como a própria natureza do caos desafiava qualquer tentativa de 

compreensão, o mundo anterior à criação era caracterizado como uma negação 
da criação. A melhor forma de o descrever era através da enumeração dos aspectos 
que nele estavam ausentes, ou seja, através da não-existência. Deste modo, antes 
da criação não havia humanidade, nem deuses, nem vida, nem morte:

O rei foi concebido pelo seu pai Atum antes do céu ter existido, antes da terra ter existido, antes da 
humanidade ter existido, antes dos deuses terem nascido, antes da própria morte existir18.

A diferença entre o caos primordial e a criação era expressa através do con-
traste entre a unidade e a multiplicidade, o qual foi traduzido numericamente na 
oposição entre o «um» e o «dois». Na numerologia sagrada, a unidade exprimia a 
inércia do caos anterior à criação, ao passo que «duas coisas» exprimiam a diver-
sidade da criação. Por essa razão dizia-se que, antes da criação, «não havia duas 
coisas»19. Na tradição heliopolitana, todo o dinamismo da criação se originou com 

16 TOBIN, «Creation Myths», em REDFORD, Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. II, p. 469.
17 A Ógdoade hermopolitana reúne quatro casais de deuses que são responsáveis pela criação do sol.
18 Textos das Pirâmides, § 1466.
19 Textos dos Sarcófagos, II, 396 b; III, 383 a.
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o nascimento do primeiro par, Chu e Tefnut20. A diferenciação sexual, a separação 
entre o princípio masculino e o feminino assinalava assim o início da criação. Da 
oposição criativa entre dois elementos antagónicos e complementares nascia o 
«três», número que traduzia toda a complexidade e diversidade da criação. «Três 
coisas» e «milhões» constituíam, deste modo, manifestações do mesmo fenómeno: 
a diversidade do mundo criado21.

O criador mediava e separava a existência da não existência. Ele era o ser ori-
ginal que emergiu do Um. Dessa unidade indivisível, o criador rasgou a pluralidade 
dos seres que formaram a criação. A emergência de «duas coisas» possuía, do ponto 
de vista religioso, um enorme significado pois simbolizava o momento inaugural da 
criação, aquele em que o demiurgo criou os princípios antagónicos indispensáveis 
para cunhar o cosmos com o dinamismo necessário à sua perpétua transformação.

É o significado cósmico do número dois que explica a natureza dualista da 
monarquia egípcia22. Embora unido politicamente, do ponto de vista religioso 
era imperioso que o Egipto nunca deixasse de conservar a sua identidade dual. 
Lembremos que, na terminologia oficial, nunca existiu um termo para designar 
o Egipto23. Pelo contrário, o Alto e o Baixo Egipto foram sempre mantidos como 
entidades distintas de modo a evocar a função demiúrgica do poder real24. Através 
do equilíbrio que era mantido entre as Duas Terras, bem patente no motivo ico-
nográfico do sema-taui25, o faraó identificava-se com Atum responsabilizando-se 
assim pela recriação do universo inaugurado pelo deus do sol.

20 Para alguns autores Chu era o deus da atmosfera superior, ao passo que Tefnut, representada com 
cabeça de leoa, personificava a humidade e a atmosfera inferior da Duat (Ver ALLEN, Genesis in Ancient 
Egypt, p. 9). Para outros, este par primordial constitui a personificação do ar (Chu) e do fogo (Tefnut).Ver 
ASSMANN, Mort et l‘au-delá dans l’Égypte ancienne, p. 48.

21 Estas concepções numéricas traduziram-se eloquentemente na escrita hieroglífica através da 
distinção entre o plural dual e o plural comum aplicado indiferentemente a todos os agrupamentos maiores 
ou iguais a três elementos. Trata-se, ainda hoje, de um traço comum nas línguas de influência semita.

22 A insistência e profusão das manifestações dualistas presentes na definição do programa real atesta 
bem a importância do seu significado. A coroa real, em primeiro lugar, é uma coroa dupla, o chamado pa-
sekhemty, ou seja, «As Duas Poderosas», composto através da sobreposição da coroa branca, evocativa do 
Alto Egipto, com a coroa vermelha, evocativa do Baixo Egipto. Evocando a união dos princípios masculino 
(coroa branca) e feminino (coroa vermelha), a coroa dupla manifestava o poder criativo de Atum, razão 
pela qual é o principal atributo iconográfico deste deus. Também na titulatura real se manifestava o 
carácter dual do seu poder: o título das Duas Senhoras, bem como o título de rei do Alto e do Baixo Egipto, 
definiam o papel criativo do poder real. Ver BONHÊME e FORGEAU, Pharaon, pp. 102-110.

23 O Egipto era normalmente designado pelo termo Kemit que significa «A Negra». A palavra, 
aludindo ao solo fértil do Egipto, não designa a realidade política do país, mas sim o «chão» geográfico. 
Do ponto de vista político, o Egipto foi sempre intitulado «As Duas Terras».

24 Os dois reinos, reunidos sobre o duplo trono do faraó, nunca poderiam tornar-se numa única 
entidade, uma vez que isso seria equivalente a efectuar um regresso catastrófico ao caos primordial. 

25 O sema-taui é um motivo iconográfico que representa as duas plantas heráldicas do Alto e do 
Baixo Egipto, o lótus e o papiro, respectivamente, reunidas em torno do símbolo hieroglífico que significa 
«união». 
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O criador
O ser que desencadeou a multiplicidade do universo, não possuía a mesma 

natureza em todos os relatos. De uma forma geral podemos distinguir dois tipos 
de demiurgos, os que se geraram a si próprios ou os que resultaram da criação 
de outros seres.

A visão de um criador auto-gerado era partilhada pelas tradições heliopolitana 
e menfita que explanaremos posteriormente. Nestes casos, o demiurgo «veio à 
existência através de si mesmo». Esta concepção pressupõe uma certa indefinição 
entre o criador e o Nun. O «vir à existência», em egípcio, kheper, não traduz um 
nascimento, mas sim uma transformação, uma mudança de forma. Nestas tradi-
ções, o criador surgira através de uma mutação de si próprio. De uma sonolência 
inicial, onde o criador se manifestava como Nun, o deus primordial passou ao 
estado consciente e activo, espoletando então a criação do mundo26.

Paralelamente aos centros de Heliópolis e Mênfis, que reconheciam a exis-
tência de um criador auto-gerado, verificou-se uma outra tendência teológica 
que admitia que, embora o sol fosse o criador do universo, outra ou outras di-
vindades o haviam gerado: eram os proto-criadores. A tradição hermopolitana, 
mas também outras versões regionais mais arcaicas, partilhavam esta crença27. 
Em Hermópolis, era a Ógdoade a responsável pela gestação do criador, mas em 
Esna o proto-criador era Neit28, sob a forma de Mehetueret29, uma deusa bovina, 
que concebera Ré.

A ordem, o caos e a monarquia divina
Ao exercer a sua actividade criadora o demiurgo não anulou o caos. Contor-

nando o cosmos, como uma gigantesca serpente, o Nun continuou sempre a existir 
nas fronteiras da criação, obrigando a que o cosmos e o caos estabelecessem uma 
relação dualista, da qual, em ultima análise, resultava a ordem cósmica30. 

Na verdade, o cosmos estava intimamente ligado ao caos e dependia deste 
para sobreviver31. A desejada regeneração do mundo só era possível no exterior do 

26 SAUNERON e YOYOTTE, «La naissance du monde, p. 28.
27 Ibidem, p. 36.
28 Uma das deusas mais antigas do Egipto, Neit possuía uma natureza complexa que compreendia 

um aspecto guerreiro (que motivou a sua identificação com a deusa Atena), mas também uma faceta 
materna e criadora. Nesta função era identificada com Mehetueret. Ver WILKINSON, The Complete 
Gods and Goddesses, p. 157.

29 Mehetueret, cujo nome significa «A Grande Cheia», corporizava os poderes procriativos do 
oceano primordial, identificado com a cheia do Nilo. De acordo com o mito, a deusa emergira das águas 
do Nun e dera à luz o deus sol, colocando-o, em seguida, entre a cornamenta. Como muitas deusas 
bovinas, Mehetueret estava associada ao céu, visto como um mar celeste onde navegava a barca de Ré. 
Ver Ibidem, p. 174.

30 Ver CARREIRA, Filosofia antes dos Gregos, pp. 54-59.
31 Os dois grandes princípios da ordem cósmica, o sol e o Nilo, estavam relacionados com o caos e não 

podiam existir sem ele. Com efeito, era no mundo inferior, resíduo das forças do Nun, que o sol efectuava 
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cosmos. Para rejuvenescer era preciso sair da influência do tempo e mergulhar no 
Nun, onde as forças que regiam o cosmos, como o tempo, não se faziam sentir32. 
Deste modo, embora o caos constituísse uma ameaça sempre constante à ordem 
cósmica, a maet, era nas forças desagregadoras do Nun que o cosmos voltava à 
sua pureza primordial33.

É esta relação dinâmica entre o cosmos e o caos que explica que, no pen-
samento cosmogónico do antigo Egipto, a criação tenha sempre permanecido 
incompleta. Na verdade, ao contrário da tradição bíblica, as cosmogonias egíp-
cias não apresentavam o mundo como uma obra acabada do criador. O carácter 
inacabado da criação, longe de ser encarado como uma «imperfeição», garantia 
a sua renovação periódica. Era justamente esta visão que conferia à monarquia 
faraónica o seu carácter demiúrgico, já que cabia ao rei prosseguir a tarefa de 
completar a criação divina. Esta ideia reflectiu-se na própria contagem do tempo, 
a qual retomava o zero inicial no início de cada reinado. Desta forma, ao subir ao 
duplo trono de Atum, o faraó fazia emergir as Duas Terras do caos, relançando-as 
numa nova era. 

A importância da realeza na manutenção da ordem cósmica contrasta viva-
mente com o estatuto que a humanidade usufrui nas cosmogonias egípcias, as quais 
estão longe de lhe conferir a centralidade patente na versão hebraica da criação. A 
tradição heliopolitana refere que Chu e Tefnut se haviam perdido na imensidão do 
cosmos, razão pela qual Atum enviou o seu Olho para os encontrar. Ao reencontrar 
a sua prole, Atum chorou e dessas lágrimas nasceu a humanidade34. Se a origem 
divina da humanidade está implícita neste mito, a criação dos homens parece mais 
resultante do acaso do que de uma intenção do demiurgo em coroar a criação, 
como acontece no caso do Antigo Testamento. Tal não impediu, no entanto, que 
o rei tivesse assumido um papel decisivo na conservação da criação. Era ele que 
envolvia a humanidade em torno de um compromisso que a unia ao criador. O 
demiurgo fez a sua parte, mas cabia à humanidade velar pela sua obra para que 
ela permanecesse pura como «no primeiro dia». Nesta responsabilidade residia 
a principal função da monarquia. Sempre retrospectiva, a acção real colocava-se 
no momento inaugural da criação, aquele em que «duas coisas» foram geradas a 
partir da unidade inicial, informe e inerte. Obrigando o marcador inexorável do 

secretamente a sua regeneração quotidiana. Do mesmo modo, o Nilo, através da cheia, trazia o potencial 
regenerador do Nun para garantir a fertilidade do Egipto. Também os humanos viviam em estreita ligação 
às forças do Nun. O sono, por exemplo, era tido como um regresso temporário ao Nun, durante o qual se 
restabeleciam as forças do organismo.

32 Sobre as concepções religiosas do tempo no antigo Egipto ver HORNUNG, «Time in the Egyptian 
Netherworld», Cadmo, 11 (2001), pp. 7-13.

33 HORNUNG, L’Un et le Multiple, pp. 136-150.
34 Este quadro mitológico é muito curioso já que recorre a um jogo linguístico que põe em evidência 

um certo paralelismo entre os termos «humanidade» (remetjeum certo paralelismo entre os termos «humanidade» (remetjeum certo paralelismo entre os termos «humanidade» ( ) e «lágrimas» (remut) e «lágrimas» (remut) e «lágrimas» ( ). Para consultar as remut). Para consultar as remut
versões hieroglíficas destes termos ver GARDINER, Egyptian Grammar, p. 578.
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tempo a retomar o zero original, cada faraó inaugurava, ao subir ao trono, uma 
nova era com a qual regenerava o universo inteiro. 

Através da sua assimilação ao imaginário cosmogónico, a monarquia egípcia 
enriquecia-se assim com um sentido religioso que fazia participar a ordem política 
na ordem cósmica.

2. As principais cosmogonias
Como já referimos, os mitos cosmogónicos mais importantes foram 

elaborados em alguns dos principais centros de culto do Egipto, como Heliópolis, 
Mênfis e Hermópolis35. Longe de procurar uma síntese teológica entre estes 
templos, os sacerdotes egípcios nunca tentaram eliminar a diversidade original. 
Além do mais, como veremos, as diferenças entre estas versões eram mais 
evidentes na linguagem e nos símbolos utilizados do que na mensagem veiculada. 
Efectivamente, uma análise mais detalhada indica que, dissimulada por uma 
linguagem e uma simbologia aparentemente contraditória, os vários relatos da 
criação fornecem uma visão profundamente coerente entre si.

A perspectiva hermopolitana
A cidade de Hermópolis, no Médio Egipto, constituiu, durante o período 

histórico do Egipto, um dos principais centros de culto do deus Tot (ou Djehuti, 
como era denominado em egípcio), cujos símbolos eram a íbis e o babuíno. Deus 
da lua, Tot tutelava o calendário mas também os hieróglifos, (ou medu-netjer, 
em egípcio, ou seja, as «palavras divinas»). Senhor do conhecimento sagrado, os 
Gregos compararam-no a Hermes, razão pela qual denominaram a sua cidade 
de Hermópolis.

Apesar da sua preponderância na cidade, Tot não participou na cosmogonia 
hermopolitana, a qual destacava o papel de oito divindades primordiais, que 
formavam a, já referida, Ógdoade hermopolitana. Infelizmente, esta cosmogonia 
só é conhecida por alusões indirectas e bastante tardias feitas a partir das outras 
tradições cosmogónicas. O nome egípcio da cidade, Khemunu, ou seja, «A (cidade) 
dos Oito», testemunha, no entanto, a antiguidade do mito cosmogónico. Este mito 
poderá mesmo ser o mais antigo dos relatos da criação36.

De acordo com a perspectiva hermopolitana, as oito divindades primordiais 
repartiam-se em quatro pares de casais, cada um deles associados a um elemento 
particular do caos inicial: Nun e Naunet personificavam a Água, Heh e Hauhet, 

35 Embora ainda aguarde publicação, uma boa e sucinta apresentação do imaginário simbólico da 
criação pode ser encontrada em SILVA, O Cosmos Egípcio, pp. 4-29. Uma síntese sobre as principais tra-
dições cosmogónicas pode também ser encontrada em SALES, «Cosmogonia», em ARAÚJO, Dicionário 
do Antigo Egipto, pp. 243-246.

36 TOBIN, «Creation Myths», em REDFORD, Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. II, p. 
470.
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o Infinito, Kek e Kauket, a Escuridão e Amon e Amonet identificavam-se com 
o Insondável, o Oculto37. Os elementos masculinos destas divindades eram re-
presentados como rãs, ao passo que os elementos femininos eram representados 
como serpentes38. Através da sua prolífica união sexual, os elementos da Ógdoade 
tornaram-se os «pais» e as «mães» do deus sol. Várias «versões» descrevem o nas-
cimento do astro. Numa destas tradições, o sol nasceu do ovo cósmico, colocado 
pela Ógdoade39:

A lenda conta que, no meio das águas primordiais do abismo inicial, surgiu uma ilha onde 
mais tarde se formaria a cidade de Hermópolis: a Ilha do Fogo. Nesse local depositaram os oito 
deuses um ovo, de onde nasceu o Sol (o deus Ré) progenitor de todo o mundo40.

Outra tradição hermopolitana referia que o sol brotara do lótus primordial41. 
Nesta versão, o sol nasceu, sob a forma de uma criança, entre as pétalas desta flor 
dando origem à primeira manhã do mundo: 

Incandescente pelos raios solares da alvorada, a Ilha do Fogo emergiu das águas abissais do 
caos primordial. O lótus divino, flutuando nas águas, recebeu o sémen da Ógdoade e concebeu. 
Ao abrir as pétalas, surgiu um menino solar, criando e iluminando tudo em seu redor42.

Noutras versões a Ógdoade não terminou aqui a sua realização. Depois de 
fazer nascer a luz, os oito deuses puseram em marcha a montagem do universo e 
a instalação da ordem cósmica criando a idade de ouro do universo.

Como se torna evidente, a tradição hermopolitana deu mais relevo à origem 
dos fenómenos naturais do que à ordem política, totalmente ignorada43. Tal não 
foi o caso das restantes cosmogonias egípcias cujas linhas gerais iremos apresentar 
em seguida. 

37 Esta caracterização do mundo anterior à criação lembra curiosamente o relato bíblico: «No 
princípio quando Deus criou os céus e a terra, a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o 
espírito de Deus movia-se sobre as águas» (Gn 1, 1-2).

38 Como sempre acontece na iconografia egípcia, as formas animais procuram enfatizar e definir a 
natureza das divindades. Neste caso, as rãs e as serpentes constituem uma alusão à fertilidade e à obscuri-
dade dos tempos primordiais, respectivamente.

39 Sobre o simbolismo do ovo cósmico ver LEFEBVRE, «L’Oeuf Divin d´Hermopolis», ASAE 23 
(1923), pp. 65-67. Por vezes o ganso celestial vem referido no feminino como a «Grande Grasnadora».

40 HALL, «Ógdoade», em ARAÚJO, Dicionário do Antigo Egipto, p. 640.
41 O rico imaginário cosmogónico do lótus reflecte-se, por exemplo, nas cerimónias de oferenda do 

«Grande Lótus», uma jóia feita de ouro e de lápis-lazúli.  
42 Para reforçar a forte carga poética desta imagem adaptámos o, já de si muito belo, texto de HALL, 

«Ógdoade» em L. ARAÚJO, Dicionário do Antigo Egipto, p. 641. Os teólogos hermopolitanos utilizavam 
assim a familiar imagem proporcionada pela inundação para ilustrar a criação do mundo: da vastidão 
da água da cheia, emergiam as pequenas colinas de terra, de onde brotavam os primeiros botões de lótus 
anunciadores de um novo ciclo de vida na Terra Negra.

43 Este é justamente um dos argumentos a favor do carácter arcaico deste mito e da sua anterioridade 
em relação aos restantes.
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A perspectiva heliopolitana
Iunu, a cidade do culto solar, conhecida entre os Gregos como Heliópolis, foi 

o maior centro religioso e cultual do Egipto. No seu templo era venerado o deus 
solar nas suas três manifestações: Khepri (o sol nascente), Ré (o sol do meio dia) e 
Atum (o sol poente). Aí se cultuava também o benben, um monólito associado à 
colina primordial e que constituiu a inspiração para a concepção das pirâmides 
e dos obeliscos44.

A teologia solar, aí concebida desde a mais remota antiguidade, foi decisiva 
para a vida religiosa do Egipto. A associação de Ré à monarquia consolidou-se 
na IV dinastia (c. 2600-2500 a. C.) e, apesar da ascensão de Amon e de Osíris, 
o velho deus solar de Heliópolis permaneceu sempre uma divindade de alcance 
nacional. Aí se forjou o mais difundido relato cosmogónico do antigo Egipto, 
protagonizado por nove deuses, a Enéade (Pesedjet, em egípcio). Apesar de não 
existir nenhum relato que nos explique directamente a sucessão dos acontecimentos 
míticos protagonizados pela Enéade, a cosmogonia de Heliópolis transparece em 
abundantes alusões nos «Textos das Pirâmides»», nos «Textos dos Sarcófagos» e 
no «Livro dos Mortos»45.

Esta cosmogonia enfatizava naturalmente o papel do deus sol na criação do 
mundo, descurando quase totalmente a caracterização do caos inicial, que, na 
cosmogonia hermopolitana, tinha um peso muito mais significativo. A versão 
heliopolitana debruçava-se assim sobre um momento diferente da criação, o que, 
em parte, explica as suas diferenças em relação à tradição hermopolitana. 

O primeiro deus da Enéade foi Atum, a divindade suprema que deu origem 
à criação46. O nome Atum47, deriva do verbo tem e o seu significado é estranha-
mente ambíguo. Por um lado pode significar «completar» ou «terminar», por 
outro também pode significar «não existir». Embora de significado paradoxal, 
«Aquele que se completou», ou «o que deixou de existir», são traduções igualmente 
possíveis do seu nome48. 

44 Para aprofundar o extraordinário impacto da cidade de Heliópolis na civilização egípcia consultar 
QUIRKE, The cult of Ra: Sun Worship in Ancient Egypt, Thames and Hudson, Londres, 2001.

45 Estes textos funerários são recolhas de fórmulas que procuravam garantir a sobrevivência do de-
funto no Além e a sua iniciação ao círculo das divindades. A abundância de alusões permitiu reconstituir 
a sucessão de «acontecimentos» que aqui descrevemos.

46 Na simbologia egípcia dos números, o nove possui um significado decisivo e complexo que 
se prende, por seu turno, com o significado do numero três, o qual se relaciona com a multiplicidade 
que caracteriza a criação. Dado que o nove se obtém através de três repetições do numero três, esta 
multiplicidade reveste-se de um significado exponencial, enunciando a totalidade da diversidade dos 
elementos criados. Aplicado ao plano divino, como é o caso, a Enéade pode também evocar a totalidade 
das divindades. 

47 De notar o laço linguístico patente entre Nefertum e Atum, já que o primeiro nome resulta da 
conjugação de Nefer («Bom», «Belo» ou, como parece ser o caso, «Jovem») com o próprio Atum. Nefertum 
é, deste modo, o deus Atum numa manifestação juvenil.

48 ALLEN, Genesis in Ancient Egypt, p. 9.
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De acordo com as alusões conhecidas, Atum emergiu do oceano primordial 
«criando-se a si mesmo»49. Em certos relatos, a criação do mundo começou com 
a masturbação de Atum que, ao ejacular, originou Chu (representado no fluxo de 
energia associado à libertação do sémen)50 e Tefnut (identificada com o potencial 
fecundador do sémen)51. Devido à sua indispensável colaboração no processo cria-
tivo, a mão do demiurgo acabou por merecer uma hipostização sob a forma da 
deusa Iusaés que assim se tornava no princípio feminino subjacente à criação52.

Como já referimos anteriormente, o significado cosmológico da criação de 
Chu e Tefnut é ambíguo. No entanto, parece consensual que este par primordial 
corporizava a diferenciação dualista entre o princípio masculino e o princípio 
feminino que perpassa por toda a criação. Uma vez constituído, o casal primordial 
deu origem a duas outras divindades, Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do 
céu, originando assim o referencial espaço-tempo que marca os ciclos da vida 
humana. Da união entre a deusa celeste com o deus da terra nasceram dois 
outros pares de deuses: Osíris e Ísis, por um lado, e Set e Néftis, por outro. Esta 
geração representava os elementos que caracterizam a paisagem egípcia. Ísis e 
Osíris eram conotados com a terra fértil e com as águas da cheia, ao passo que 
Set protagonizava as forças hostis e desagregadoras do deserto53.

Modelo do rei bom e civilizador, Osíris foi, de acordo com o mito, assassinado 
pelo invejoso irmão. Na sequência desse crime, Ísis e Néftis, conseguiram 
ressuscitar Osíris tornando-o, dessa forma, no rei do mundo inferior. Um último 
elemento, exterior à Enéade, estabelecia um elo entre a criação do mundo e o 
plano humano e político. Tratava-se de Hórus, o filho e herdeiro de Osíris, que 
se tornou o paradigma do rei vivo. Traçaram-se assim os fundamentos religiosos 
do poder político. O rei vivo identificava-se com Hórus, herdeiro do trono do 

49 Do ponto de vista iconográfico, estabelece-se uma clara identificação entre o faraó e Atum: ambos 
usam o pa-sekhemti («As Duas Poderosas», ou pchent, na designação grega), a coroa dupla do Alto e do 
Baixo Egipto. O deus Atum tornou-se assim o modelo divino do rei do Egipto. Subjacente ficava também 
a ideia que, através da união das Duas Terras, o rei repetia a criação do mundo inaugurada por Atum.

50 Chu tem sido frequentemente associado ao «ar», ou ao «sopro de vida», ver VELDE,  JEOL 26 
(1979-1980), pp. 23-28. A imagem da ejaculação é bastante interessante pois fornece uma imagem visual 
do poder de projecção «para cima» deste sopro. A imagem preconiza assim aquele que é o seu atributo 
mais comum como deus da atmosfera: o poder de erguer o céu.

51 A deusa é frequentemente associada à humidade, muito embora o seu âmbito não se esgote nesta 
associação. Na maior parte das vezes possui uma conotação vincadamente solar, personificando o Olho de 
Ré e o uraeus real. Sobre as conotações solares da deusa ver  SALES, Divindades Egípcias, p. 112-113.

52 Outras versões perspectivam a criação de Chu e Tefnut através da saliva ou do suor de Atum. 
Evidentemente nenhuma destas formas era considerada como uma verdadeira etiologia da criação. 
Através das imagens corporais procurava-se explicar a transmissão da «matéria» de uma fonte una para 
a heterogeneidade do mundo exterior. Para a deusa Iusaés ver ARAÚJO, «Iusaés» em Id, Dicionário do 
Antigo Egipto, p. 456.

53 Divindade ambígua, sem uma definição muito marcada, Néftis constitui um paralelo de Ísis, 
estando, na maior parte das vezes, mais associada a Osíris do que a Set. 
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Egipto mas, uma vez morto, transformava-se em Osíris, canalizando, a favor do 
Egipto, os seus poderes regeneradores54.

A principal inovação da mensagem religiosa de Heliópolis consistia na 
preocupação em constituir um quadro mítico que fundamentasse a origem 
demiúrgica do poder real, combinando indissociavelmente a criação do universo 
com a ordem política. A tradição heliopolitana procurava assim estabelecer os 
fundamentos teológicos da monarquia sagrada, consolidando as suas bases de 
poder. O tempo comprovaria bem a força e o vigor desta construção destinada a 
durar cerca de três mil anos.

A perspectiva menfita
Da cidade de Mênfis, primeira capital do Egipto unificado, é originária a 

versão cosmogónica centrada sobre a figura de Ptah. Sendo uma das divindades 
mais antigas do Egipto, a iconografia de Ptah surpreende por adoptar uma 
representação inteiramente humana55. Com uma atitude mumiforme, de onde 
apenas emergem as mãos, Ptah prefigura, desde as primeiras dinastias tinitas, o 
modelo que foi utilizado, muito mais tarde, no enfaixamento das múmias56. A 
origem deste motivo iconográfico pode estar relacionada com a associação deste 
deus à forças ctónicas das profundezas da terra. 

Embora a Teologia Menfita seja o texto que apresenta a mais completa 
explanação da cosmogonia menfita, as concepções nela veiculadas têm eco em 
muitas outras fontes. O papel demiúrgico de Ptah é referido, pela primeira vez, 
nos «Textos dos Sarcófagos», datados do Império Médio (2055-1650 a. C.) mas 
é nos textos do período ramséssida (1295-1069 a.C.) que esta função surge ple-
namente definida57.

Na fórmula 647 dos «Textos dos Sarcófagos» Ptah surge caracterizado como 
«rei dos deuses» que dá e distribui o poder da vida. Já nesta fase, a consciência e 
a palavra se insinuam como os seus veículos de expressão criativa:

Eu sou o Rei do Céu, 
O que distribui o poder da vida (...)
Pois eu sou a palavra na sua boca
E conhecimento no seu ventre.

54 Esta mesma perspectiva mitológica dos poderes reais transparece na Teologia Menfita. Ver 
SOUSA, Teologia Menfita, no prelo.

55 Sobre o carácter de Ptah ver DJIK, «Ptah», em REDFORD, The Oxford Enciclopedia of Ancient 
Egypt, III, pp. 74-76. Uma excelente síntese também pode ser consultada em ARAÚJO, «Ptah», em Id 
(dir.), Dicionário do Antigo Egipto, pp. 717-718. Ver ainda a monografia de HOLMBERG, The God 
Ptah, Lund, 1946.

56 Com efeito as primeiras múmias eram enfaixadas de forma a preservar a autonomia dos membros, 
sinal que a característica configuração mumiforme foi importada de um modelo divino e não o contrário. 
Ver IKRAM, DODSON, The Mummy in Ancient Egypt, p. 156.

57 Sobre a controversa questão a respeito da datação da Teologia Menfita ver BREASTED, «The 
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O deus Ptah, só foi claramente identificado como um demiurgo a partir do 
Império Novo (1550-1069 a.C.) quando foi assimilado a um deus local da criação, 
Tatenen58. Pai e mãe dos deuses, Ptah aproximava-se da doutrina hermopolitana 
ao se identificar com Nun, a personificação do caos primordial. No entanto, a 
aproximação mais notória foi conseguida com a tradição heliopolitana, já que o 
deus Ptah foi guindado, pelos sacerdotes do seu culto, à categoria de pai e mãe 
da Enéade. Outro ponto em comum com esta doutrina é a valorização de uma 
leitura política da origem do mundo, já que, na Teologia Menfita, a autoria das 
instituições políticas, religiosas e administrativas é atribuída ao criador. 

Mas se a cosmogonia de Ptah se enraizava profundamente nas principais 
tradições religiosas do Egipto, ela apresentava-se profundamente inovadora ao 
nível da linguagem teológica que utilizava. Mais elaborada, distanciando-se do 
plano das acções mitológicas (como era o caso das tradições anteriores), a cosmo-
gonia menfita revelava que Ptah moldara o «mundo de acordo com o plano do 
seu coração», como refere a Teologia Menfita:

 (55) É do coração que vem todo o conhecimento. A língua repete o conhecimento do 
coração. Ele gerou todos os deuses, e completou a sua Enéade. Na verdade, toda a palavra 
divina nasce a partir do conhecimento do (57) coração e do comando da língua.

A criação levada a cabo por Ptah nascia assim da consciência59 do criador 
e manifestava-se pelo poder da sua palavra divina. Era o mais antigo exemplo 
conhecido da doutrina do logos tão cara ao horizonte teológico do judaísmo e 
do cristianismo, onde o mundo foi formado através do poder criativo da palavra 
de Deus. Nesta perspectiva, a cosmogonia menfita é considerada habitualmente 
como um dos mitos da criação mais elaborados que surpreende tanto mais como a 
sua formulação assumiu um grau de abstracção invulgar para o ambiente cultural 
do Próximo Oriente antigo. 

3. Considerações finais
Longe de se apresentarem como incompatíveis, as três visões cosmogónicas 

que apresentámos evidenciam uma grande complementaridade entre si. 
Perspectivadas nas suas grandes linhas constatamos que a tradição hermopolitana 
procura descrever o mundo anterior à criação do sol, enquanto que a tradição 
heliopolitana prossegue com a obra da criação empreendida por este astro. Já a 

Philosophy of a Memphite Priest», ZAS 39 (1901), pp. 39-54. Cf. IVERSEN, «The Cosmogony of the 
Shabaka Text, pp. 485-493.

58 Uma síntese das características regionais dos cultos menfitas é apresentada em HARVEY e HAR-
TWIG, Gods of Ancient Memphis, University of Memphis, Memphis, 2001.

59 A noção de coração está sobretudo relacionada com a consciência. A noção de coração é de uma 
enorme relevância no âmbito da espiritualidade egípcia. Uma síntese desta temática pode ser encontrada 
em SOUSA, «A noção de coração no Egipto faraónico: uma síntese evolutiva», pp. 529-554.



327

O IMAGINÁRIO SIMBÓLICO DA CRIAÇÃO DO MUNDO NO ANTIGO EGIPTO

tradição menfita, largamente posterior à duas primeiras, assume a herança das 
anteriores e articula-as numa linguagem «filosófica». Ptah é identificado com o 
Nun inicial que, num dado momento desperta e, ao acordar, cria na sua mente 
as representações sobre os seres que a sua língua, ou seja, o seu poder criador, 
torna visível na matéria. 

Se, encaradas à distância, as diversas tradições cosmogónicas apresentam 
alguns traços de continuidade, quando perspectivadas de perto, é novamente 
a pluralidade que domina, manifestando-se numa variação caleidoscópica 
de versões míticas elaboradas a partir das principais versões cosmogónicas já 
mencionadas. Nos mitos da criação do sol, por exemplo, o astro pode ter nascido 
sob a forma de um falcão, ou de uma ave benu (a fénix dos Gregos), ou ainda com 
a aparência de uma criança ou mesmo de um escaravelho. Outras variações são 
alusivas à forma como o criador originou o mundo. Se, em alguns relatos, Atum 
criou o mundo através da masturbação, noutros, a saliva ou simplesmente o suor, 
ou mesmo as lágrimas produziram o mesmo efeito60.

Noutros centros de culto, elaboraram-se relatos cosmogónicos que, muito 
embora fizessem referência a outras divindades, continuaram a recorrer ao 
mesmo imaginário simbólico, mantendo-se visível a influência das três grandes 
versões da criação.

Em Karnak, o grande centro espiritual da cidade de Tebas, o deus Amon 
que, no relato hermopolitano, fazia parte da Ógdoade primordial, transformou-
se no protagonista da criação em resultado do invulgar desenvolvimento político 
do seu culto61. Para os sacerdotes de Tebas, o princípio dos tempos havia sido 
dominado por uma serpente chamada Kamutef62dominado por uma serpente chamada Kamutef62dominado por uma serpente chamada Kamutef . O seu filho Irta (o nome 
significa «fazedor da terra»)63, desencadeou a criação do mundo e fez nascer a 
Ógdoade, no seio da qual Amon renasceu. Um tanto paradoxalmente, ao nascer 
no seio da Ógdoade, Amon declarou-se a si mesmo como a serpente inicial, 
Kamutef. Apesar da confusa sucessão de nascimentos, as várias manifestações de 
Amon exprimem o mistério do carácter cíclico do cosmos. Ao engendrar-se a si 
mesmo, Amon originou sucessivos ciclos cósmicos, ao longo dos quais o próprio 
universo se regenera.

60 Sobre os diferentes meios utilizados pelos deuses criadores consultar a excelente síntese patente 
em BICKEL, La Cosmogonie Égyptienne, pp. 70-111.

61 O culto de Amon foi projectado de forma decisiva a partir da XVIII dinastia, através da sua 
afirmação como deus imperial. As razões para a valorização do seu culto pela coroa relacionam-se com o 
apoio decisivo que o templo de Amon prestou à resistência durante a ocupação dos Hicsos (1650-1550 a. 
C.). Sobre este interessante episódio da história egípcia ver SHAW, The Oxford History of Ancient Egypt, 
pp. 203-217.

62 O nome Kamutef significa «O touro de sua mãe». Esta designação fazia referência à capacidade 
auto-regenerativa de Amon sendo particularmente associada à forma do deus Amon venerada no templo 
de Karnak.

63 Irta é identificado desta feita com Amon-Min cultuado no templo de Luxor.
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Em Elefantina e Esna, Khnum, um deus carneiro, era encarado como o oleiro 
divino que modelou todas as formas da criação na sua roda (o seu nome significa 
«O Modelador»). Venerado desde tempos pré-históricos, o seu culto esteve muito 
tempo circunscrito à fronteira meridional do Egipto, a primeira catarata do Nilo, 
de onde vinham as águas da cheia. Enquanto «guardião do Nilo» o deus estava 
na origem da vida no Egipto. Segundo os seus teólogos, Khnum moldou, na 
sua roda de oleiro, o ovo primordial de onde fez sair o mundo. Também era 
este deus que modelava o corpo e o ka dos homens, enquanto Heket, a deusa 
batracomorfa, os dotava com o sopro de vida64.

O caso de Neit é bastante contrastante no âmbito das cosmogonias egípcias, 
uma vez que constitui um dos poucos exemplos de actividade demiúrgica 
desenvolvida no feminino. Sendo uma das mais antigas e importantes divindades 
pré-históricas, Neit era identificada com as águas do Nun, o Oceano Primordial. 
No templo de Khnum em Esna, Neit era evocada como uma deusa do Alto Egipto 
que emergiu das águas primordiais para criar o mundo. No mesmo templo, 
os textos referem que Neit criou o princípio da luz, Ré, e o seu arqui-inimigo, 
Apopis, o princípio da treva. Também foi ela a criadora da humanidade e era 
tida como «a antiga, mãe dos deuses, aquela que iluminou o primeiro rosto»65. 

Muitas outras cosmogonias, de âmbito mais circunscrito, foram elaboradas 
em torno de deuses como Min, Khonsu, Sobek ou Mehetueret uma deusa que 
se manifestava sob a forma de vaca. Também no período de Amarna, Aton viu 
reconhecido o seu papel como criador. 

O que é espantoso em todas estas versões é o quadro geral que compõem 
sobre o pensamento religioso do antigo Egipto. Utilizando uma simbologia 
complementar mas também contraditória entre si, as cosmogonias egípcias não 
se fixaram em dogmas estáticos e imutáveis. Muito pelo contrário, a diversidade 
dos mitos e das versões cosmogónicas atesta um fluxo constante de elaboração 
resultante da actualização permanente destes símbolos à experiência vivida66.

Esta desenvoltura para adaptar os mitos às novas realidades mostra que, para 
os «teólogos» do antigo Egipto, o símbolo não passava de uma tentativa de des-
crever a realidade e de captar o seu mistério. Muito embora os mitos procurassem 
descrever certas noções sobre o mundo, o símbolo não se sobrepunha à divindade 
constituindo, pelo contrário, um meio para a atingir e, como tal, tornava-se sempre 
susceptível de ser alterado e transformado para melhor servir esse propósito.

64 SALES, «Cosmogonia» em ARAÚJO, Dicionário do Antigo Egipto, p. 246.
65 WILKINSON, The Complete Gods, p. 157.
66 Uma interessante abordagem comparativa entre as várias cosmogonias egípcias é apresentada em 

TOBIN, Theological Principles of Egyptian Religion, pp. 57-75.
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Fig. 1 - (de cima para baixo e da esquerda para a direita).
A criação do mundo – A deusa Nut, a abóbada celeste, é afastada de Geb, a terra, pelo deus 
Chu, o deus da atmosfera. Note-se, sobre o corpo de Nut, a trajectória da barca solar desde o 
nascer ao pôr do sol.
O nascer do sol – Sob a forma de uma criança acocorada, o sol é colocado no mundo pelos 
braços da deusa celeste, envolvido pela serpente Uroboros, o símbolo do caos que envolve a 
criação. Os leões do horizonte representam os limites espaço-temporais do cosmos (o Oriente 
e o Ocidente, mas também o Ontem e o Amanhã).
Lebre sobre um estandarte rodeada pela serpente Uroboros – A representação evoca o caos que 
rodeia o domínio da existência (a lebre é, na verdade, um hieróglifo que se lê uen, «existir»).  
XXI dinastia.
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Fig. 2 - (de cima para baixo e da esquerda para a direita):
A Enéade de Heliópolis – Atum, o astro solar, modelo divino da realeza, encabeça a «procissão 
divina», seguido pelo primeiro par de deuses, Chu e Tefnut, que originaram a terra e o céu 
(Geb e Nut). Por fim os elementos que personificam a paisagem egípcia: Osíris e Ísis (o Nilo e 
a terra fértil), Set e Néftis (o deserto).
A Ógdoade de Hermópolis – Note-se que os machos têm cabeças de rãs ao passo que as 
fêmeas têm cabeças de serpentes. Como sempre acontece na iconografia egípcia, as 
formas animais procuram enfatizar e definir a natureza das divindades. Neste caso, as rãs 
e as serpentes constituem uma alusão à fertilidade e à obscuridade dos tempos primordiais, 
respectivamente.
Nefertum – Esta representação mostra o menino solar emergindo do lótus primordial. A figura 
é colocada sobre o signo hieroglífico mer que, embora evocativa da água, também significa 
«amor». A criação do sol a partir da água primordial fica assim associada a um acto de amor 
da Ógdoade primordial.
Ptah, o demiúrgo menfita – As principais características da sua iconografia consistem na calote 
bem justa ao crânio, na configuração corporal mumiforme e no colar usekh. Nas mãos usa os 
ceptros uase, ankh e djed, ou seja, «poder», «vida» e «estabilidade».
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Um Manuscrito iluminado alcobacense 
trecentista: o “Caderno dos Forais” do 
Couto

Resumo
Neste estudo, o Autor apresenta um pequeno manuscrito iluminado, posto que com um 
propósito administrativo, o “Caderno dos Forais”, elaborado no scriptorium do Mosteiro 
de Alcobaça, em meados do século XIV, evidenciando as suas características histórico-
paleográficas e diplomáticas.

Abstract
This paper analyzes a mid 14th-century illuminated manuscript, presented as serving 
administrative purposes, the “Caderno dos Forais”, made in the scriptorium of the Cis-
tercian Monastery of Alcobaça. The study discusses its historical, palaeographic and 
diplomatic features.

1. A Abadia de Santa Maria de Alcobaça contou desde cedo, como 
paradigmático instituto cisterciense estabelecido em Portugal no recuado ano 
de 1152, com uma organização administrativa bem estruturada e eficaz. Os seus 
abades, administradores de um vasto domínio e detentores de vastos poderes 
senhoriais, souberam dotar o Mosteiro de estruturas institucionais eficazes 
que lhes permitiram explorar sustentadamente esse património, protegendo-o 
de interesses estranhos e cobiçosos e mantendo-o e transmitindo-o a sucessivas 
gerações de monges brancos1. 

1 É já muito extensa a bibliografia pertinente a este tema. Vide os trabalhos mais recentes de Iria 
Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos XIV e XV, Lisboa, Universidade Nova O Património do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos XIV e XV, Lisboa, Universidade Nova O Património do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos XIV e XV
de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1989; Pedro Gomes Barbosa, Povoamento e 
estrutura agrária da Estremadura Central. Séc. XII a 1325, Lisboa, Imprensa Nacional, 1992; Maria 
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Mau grado as crises gerais, económicas, demográficas, sociais ou políticas 
que atingiram o Mosteiro em tempos medievais e modernos, este sobreviveu, 
vendo consolidar-se, na Baixa Idade Média, a sua relevância como arqui-abadia 
da Ordem de Cister no território português2. 

O êxito alcobacense deve-se, em boa parte, à gestão informada e 
consequente do seu imenso património. Sem ela, naturalmente, a história desta 
Abacial estremenha teria sido muito diferente. Essa gestão de sucesso, que lhe 
permitiu atravessar vários séculos e impor-se como a maior e a mais poderosa 
casa cisterciense portuguesa, até à sua extinção, em 1832-1834, provocada 
por causas exógenas, atesta-se, por exemplo, na capacidade de promoção de 
estruturas administrativas e de governo que deram exequibilidade e conteúdo a 
este projecto monástico.

Sendo um organismo complexo de vida espiritual e de gestão temporal, 
Alcobaça logra afirmar-se, também, como espaço vocacionado para uma 
concentração privilegiada de saberes eruditos teológico-eclesiásticos e comuns 
— verificável na relevância do seu armarium medieval —, da sua reprodução e 
ampliação — sustentados pela actividade do scriptorium claustral — e, ainda, 
como instituição produtora de documentos de administração e de exercício 
governativo dominial e senhorial3.

Alegria Marques, “Os coutos de Alcobaça: das origens ao século XVI”, Estudos sobre a Ordem de Cister 
em Portugal, Lisboa-Coimbra, Faculdade de Letras de Coimbra e Colibri, 1998, pp. 181-198. Finalmente, 
seja-me permitido remeter para dois estudos nos quais aprofundo o problema da fundação e afirmação 
desta Abadia, a saber: “Revisitação a um velho tema: a fundação do Mosteiro de Alcobaça”, in Actas. 
Cister. Espaços. Territórios. Paisagens. Colóquio Internacional, 16-20 de Junho de 1998, Mosteiro de 
Alcobaça, vol. 1, Economia e sociedade. Espiritualidade. Arquitectura, Lisboa, IPPAR, 2000, pp. 27-72; 
“Entre Memória e História. Os primeiros tempos do Mosteiro de Alcobaça”, in Revista de História da 
Sociedade e da Cultura, Coimbra, Centro de História da Sociedade e da Cultura, Nº 2, 2002, pp. 187-      
-256.

2 Para uma visão, em geral documentada e bem informada, da evolução diacrónica de Santa Maria 
de Alcobaça, consulte-se: Fr. Manoel dos Santos, Alcobaça Illustrada. Noticias e Historia dos Mosteyros e 
Monges insignes Cistercienses da Congregaçam de Santa Maria de Alcobaça da Ordem de S. Bernardo 
nestes Reynos de Portugal e Algarve, Primeira Parte, Coimbra, Ofª de Bento Seco Ferreyra, 1710; Fortunato 
de S. Boaventura, Historia Chronologica e Critica da Real Abadia de Alcobaça…, Lisboa, 1827; Maur 
Cocheril, Routier des Abbayes Cisterciennes du Portugal, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian – Centro 
Cultural Português, 1978 [2ª edição, Paris, 1986]; Idem, Alcobaça, Abadia Cisterciense de Portugal,
Lisboa, INCM, 1989. Para uma leitura documentada da Abadia entre finais de Quatrocentos e o primeiro 
terço de Quinhentos, vd. S. A. Gomes, Visitações a Mosteiros Cistercienses em Portugal. Séculos XV e 
XVI, Lisboa, IPPAR, 1998.

3 Vd., Carlos Roma Fernandes, O scriptorium de Alcobaça no tempo de D. Fr. Estêvão de Aguiar 
(1431-1446), Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1970; António Joaquim Ribeiro 
Guerra, Os escribas dos documentos particulares do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. 1155-1200. 
Exercícios de análise de grafias, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1988 (policopiado); 
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2. O pequeno manuscrito dos Forais do Couto, objecto do presente 
comentário e edição, compilando de modo estruturado e cronológico as cartas 
de foral outorgadas pelos Dom Abades do Mosteiro, entre finais do século 
XII e meados da primeira metade de Trezentos, traduz a assimilação, pelos 
Monges alcobacenses, dos modelos de registos-cartulários como elementos de 
organização da memória administrativa e jurisdicional do Claustro. Este elemento 
é tão mais relevante, quanto se reconhece a estranha ausência, dos fundos 
documentais e librários arquivísticos desta Abadia, de um grande cartulário em 
que se trasladassem e salvaguardassem os actos probatórios da constituição do 
património abacial e dos direitos, imunidades e privilégios canónicos e legais 
que protegiam os interesses da respectiva comunidade monástica. É certo que 
existem vários tombos e inventários dos bens patrimoniais de Alcobaça, de que o 
mais antigo data de 1262, sucedido, depois pela organização de outros, que não 
substituem, em boa verdade, a função e o significado primaciais próprios de um 
cartulário4.

Mas este modelo librário-arquivístico que Alcobaça privilegiou ao longo dos 
séculos medievos, na verdade, não se revelou fundamental ao processo de gestão 
temporal da Abadia. Tal facto, poderá explicar-se, em parte, pela preexistência de 
uma chancelaria bem estruturada, dentro da qual o conhecimento da informação 

Aires A. Nascimento, “Um texto gramatical dos códices alcobacenses (B.N.L. – Alcob. CCCXCV/426, 
fol. 258v)”, in Classica, 2, 1977, pp.. 51-56; Idem, “Três Notas Alcobacenses. Um Códice Perdido. Um 
Livro de Milagres. Concordâncias Bíblicas”, in Didaskalia, XII (1982), pp. 185-194; Idem, “A experiência 
do livro no primitivo meio alcobacense”, in IX Centenário do Nascimento de S. Bernardo. Encontros de 
Alcobaça e Simpósio de Lisboa. Actas, Braga. Universidade Católica Portuguesa e Câmara Municipal de 
Alcobaça, 1991, pp. 121-145; Idem, Milagres Medievais numa colectânea mariana alcobacense, Lisboa, 
Colibri, 2004; S. A. Gomes, “Anotações de Diplomática Eclesiástica Portuguesa”, in Hvmanitas, vol. L 
(1998), pp. 625-646. [Republicado em Estudos de Diplomática Portuguesa, Lisboa, Colibri e Faculdade 
de Letras de Coimbra, 2000, pp. 41-74]; Idem, “Um Formulário Monástico Português Medieval: o 
Manuscrito Alcobacense 47 da BNL”, in Hvmanitas, LI (1999), pp. 141-184. [Republicado em Estudos de 
Diplomática Portuguesa, Lisboa, Colibri e Faculdade de Letras de Coimbra, 2000, pp. 191-232]; Idem, 
“Observações sobre dois Formulários Eclesiásticos Medievais Portugueses”, in Hvmanitas, vol. LIII 
(2001), pp. 249-274; Idem, “O Mosteiro de Alcobaça ao Tempo do Rei D. Pedro I”, in Colóquio “Inês de 
Castro”. Actas. 15 de Janeiro de 2005, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 2005, pp. 47-78; Idem, 
“Um Formulário Cisterciense de 1714: O Manuscrito Alcobacense da B.N.L. CCCXL/230”, in Revista 
Portuguesa de História, T. XXXV (2001-2002), pp. 517-591.

4 Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo (doravante citado por TT) — Mosteiro de 
Alcobaça, 2ª incorporação, Mº 32, Doc. 808 (4). O Tombo medievo mais relevante do fundo de Alcobaça 
data do segundo terço de Quatrocentos (TT — Mosteiro de Alcobaça, Livro 15), seguindo-se outros dos 
séculos modernos. Seria na primeira metade do século XVI, posto que com tentativas realizadas em anos 
anteriores, como a protagonizada pelo abade D. Rodrigo de Porto de Mós (1459-1461) (Fr. Manuel dos 
Santos, Alcobaça Illustrada…, p. 286), que a Abadia de Alcobaça conheceria o seu primeiro e mais amplo 
corpus de cartulários, os chamados Dourados de Alcobaça.
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“administrativa” e “jurisdicional” do Mosteiro se processava de forma eficiente. 
Actos de gestão como doações, compras e vendas, escambos ou outros, poderiam 
preservar-se em livros de registo, explicando-se parcialmente, deste modo, a 
ausência, entre os Alcobacenses, de cartulários medievos membranáceos ou 
mesmo em papel.

Como se sabe, o universo diplomático alcobaciano conta com alguns registos 
de chancelaria, caso do Livro 183, na Torre do Tombo, no qual se conservam actos 
lançados e autenticados pelos notários públicos ao serviço da Abacial. Por outro 
lado, acresce considerar que a produção documental escrita alcobacense se revela 
bem organizada desde muito cedo5. Testemunha-o, por exemplo fundamental, o 
aparecimento e multiplicação de monges com funções de notários ou mesmo de 
chanceleres dos dom abades ou do Mosteiro6. A prática alcobaciana do registo 
diplomático em cancellaria, entretanto, institucionalizara-se, evidenciando-se, 
em consequência, de forma mais pertinente no universo produtivo librário do 
scriptorium. Desde 1330, por seu turno, torna-se corrente, no vocabulário dos 
actos da chancelaria deste Mosteiro, a referência ao facto dos actos outorgados 
serem sempre registados “no livro da notaria”7, esclarecendo definitivamente a 
existência de livros de notas e de uma organização institucionalizada em cujo 
seio se organizava todo o processo de conscrição, emanação e arquivamento dos 
actos administrativos e jurisdicionais da Abadia, a qual toma, neste locus, o nome 
corrente e usual de “notaria”.

3. Com a subida ao poder do rei D. Afonso IV (1325-1357) e o desenvolvimento 
geral de uma política fiscalizadora e censória dos privilégios, foros, imunidades 
e isenções de coutos e honras, o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça vai 
atravessar um período de dificuldades institucionais e políticas que afectam 
negativa e profundamente o seu tradicional potentado jurídico e económico8.

5 Carta de 1227 menciona o nome de Domingos Martins “qui tunc in ipso tempore erat magister 
scribarum” (TT  — Mosteiro de Alcobaça, 1ª incorp., Mº 5, Doc. 4).

6 P. Eanes, “notarius abbatis”, vem referido em documento de 28 de Abril de 1230. Nesse mesmo ano, 
Domingos Peres Pinhel, monge alcobacense, subscreve-se como notário. Um dos primeiros a designar-se 
por chanceler foi, citamos, “Frater Sebastianus cancellarius domini abbatis”, mencionado em 3 de Maio 
de 1251. Em Junho de 1257, por exemplo, subscrevem como notários actos do Mosteiro Domingos Peres, 
“cellararius medius” e D. Pedro. A 3 de Junho de 1269, era “Dominicus Iohanis notarius domini abbatis”. 
Em 14 de Junho de 1271, menciona-se um “Frater Dominicus notarius abbatis Alcubatie”.  Pouco depois, 
por 1275, há referências a Pedro Eanes de Amares, como notário abacial e, em 1282, a João Romeu, 
“nothayro d’Alcobaça” (TT — Mosteiro de Alcobaça, 1ª incorp., Mº 5, Docs. 22 e 25; Mº 8, Doc. 1; Mº 9, 
Doc. 12, Mº 12, Doc. 41; Mº 14, Doc. 27; Mº 15, Docs. 7 a 10, 18; Mº 16, Doc. 54; Mº 22, Doc. 28).

7 “Registada no livro da notaria per mim Frey Bras” (TT — Mosteiro de Alcobaça, 1ª incorp., Mº 
29, Doc. 17).

8 Vd. Iria Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça…, pp. 410-413.
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É nestes novos tempos, aliás, que deveremos integrar o manuscrito em 
estudo, organizado, segundo cremos, pouco após 1332, data do foral mais tardio 
nele compilado. A questionação da autoridade institucional da Abadia, pelo 
modelo de poder real protagonizado por D. Afonso IV, obrigou, certamente, 
o abade D. João Martins (1332-1348) ou o seu imediato sucessor, D. Vicente 
Geraldes (1349-1368), mais estrénuo e activo defensor dos interesses alcobacenses, 
a desenvolverem diversas iniciativas que acautelassem e demonstrassem a 
legitimidade do exercício jurisdicional e senhorial dos Monges bernardos sobre o 
pingue e cobiçado couto monástico9.

Nele foram trasladadas, efectivamente, as cartas foralengas dos concelhos de 
Évora de Alcobaça (12 de Setembro de 1285, Alcobaça), Cela Nova (26 de Maio 
de 1286, Alcobaça), Pederneira (1 de Junho de 1283, extractada de pública-forma 
notarial datada de 26 de Novembro de 1311, Leiria), Turquel (1 de Agosto de 
1314, Alcobaça, em pública-forma de 7 de Abril de 1329, Turquel, inserida em 
instrumento de 24 de Junho de 1316, Porto de Mós), Maiorga (5 de Maio de 1303, 
Alcobaça, em pública-forma de 24 de Janeiro de 1306, inserta em instrumento de 
18 de Maio de 1330, Maiorga), Alfeizerão (21 de Outubro de 1332) e, finalmente, 
o foral dos moradores dos lugares do Sul do Couto confinantes com o termo de 
Óbidos, datado de Setembro de 121910, inspirando-se no modelo municipal de 
Santarém de 1179, mas valorizando, também, especialmente no codicilo final, as 
especificidades locais que mais preocupariam o senhorio alcobaciano.

O lançamento do último foral mencionado, em início do fólio 8, deixando 
em branco cerca de um terço do fólio 7vº, revela que a cópia destes forais tinha 
alguma autonomia, podendo aventar-se a hipótese de, a este caderno, se ter 
eventualmente programado a junção de alguns fólios membranáceos mais, 
em ordem a transcrever todo o corpus de forais promulgados pelos abades 
alcobacenses nas terras da sua jurisdição senhorial11. 

9 S. A. Gomes, “O Mosteiro de Alcobaça ao Tempo do Rei D. Pedro I”, in Colóquio “Inês de 
Castro”. Actas. 15 de Janeiro de 2005, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 2005, pp. 47-78.

10 Uma breve nota para registar que a datação do diploma deve recorrer ao estilo do Nascimento 
ou da Encarnação do Senhor. Na verdade, sendo carta outorgada pelo abade D. Pedro, o primeiro que se 
regista com este nome é D. Pedro Mendes, à volta de 1166, não podendo coincidir com o que outorgou o 
Foral em causa, inspirado no diploma foraleiro escalabitano de 1179, ano em que o prelado alcobacense 
era já outro. Se a Era de 1219, anotada no acto diplomático, fosse a de César, isso remetia ao ano de 1181, 
em que era abade do Mosteiro D. Martinho. No ano de 1219, contudo, o prelado era D. Pedro Egas (1215-
-1233), logo sucedido por D. Pedro Gonçalves (1233-1244). O milésimo da data, contudo, faz-nos propor 
como hipótese mais aceitável a atribuição deste Foral a D. Pedro Egas. (Para o abadológio alcobacense, 
vd. a bibliografia apontada na nota 2 deste trabalho).

11 De anotar que, na folha de capa deste Caderno, está registado, em letra moderna tardia, “No fim 
está a Carta de Povoação do Vallado”. Este documento, na verdade, anda solto na caixa que conserva o 
maço número um dos documentos recolhidos à Torre do Tombo na segunda incorporação de fundos de 
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A metodologia organizacional deste pequeno manuscrito assume alguma 
originalidade diplomática. Na verdade, o compilator recorre tanto a diplomas da compilator recorre tanto a diplomas da compilator
chancelaria alcobaciana, quanto a instrumentação notarial, na qual se firmava 
a autenticidade dos actos de consignação dos contratos foraleiros. É possível, 
naturalmente, que esta realidade testemunhe alguma dependência ou fragilidade 
pontual mais recente da organização de memória arquivística da Abadia12; mas 
é igualmente possível entrever, nesta situação de recorrência aos instrumentos 
notariais públicos — num notariado, aliás, que era então de nomeação plenária 
do Abade, posto que fosse direito posto em causa pelos oficiais régios enviados para 
o Couto —, o objectivo do reforço de uma prova documental que a subscrição 
notarial mais autenticava e comprovava.

4. Sendo um manuscrito administrativo, nele são aplicados, contudo, 
elementos especializados paleográficos e codicológicos próprios do scriptorium
local. A empaginação a uma só coluna, a picotagem como elemento de orientação 
da regragem do fólio, a sua pautagem já a tinta, a sobrevivência de suaves linhas 
de justificação e, sobremodo, a valia da iluminação das letras capitulares “II” na 
abertura dos Forais de Évora de Alcobaça, de Cela Nova, da Pederneira e das 
povoações meridionais do Couto (respectivamente nos fólios 1, 1vº, 2vº, 3, 4 e 8), 
bem como as maiúsculas “S” e “E”, nos fólios 5 e 6vº, abrindo novos protocolos, 
fazem progredir este manuscrito da área de um suporte arquivístico avulso para o 
patamar de uma construção codicológica em que se aplicam elementos próprios 
da “teoria” e da “praxisda “teoria” e da “praxisda “teoria” e da “ ” codicológicas correntes na Abacial estremenha.

A preexistência da pautagem dos fólios em perfeita simetria, não afectou a 
opção do escriba pela criação de caixas de capitulares iluminadas. Na verdade, 
as capitulares “II” antes referidas, abrindo o texto invocativo diplomático 
“In Dei nomine…”, reduzem-se a uma paleta binária de azul e vermelho, 
conjugadas sobre a tonalidade pérola do suporte pergamináceo, de positivo efeito 
cromático. Um efeito ornamental que traduz, de certo modo, a primitiva ideia 
do conceptualismo estético cisterciense marcado pela recusa da exuberância em 
privilégio do tópico da austera simplicitas. 

Alcobaça, aquele que nos serviu para o presente estudo. Não tem, aliás, o pequeno pergaminho original 
da chancelaria alcobacense qualquer cota arquivística, devendo ter sido peça original interposta neste 
“Caderno dos Forais” em data tardia e como opção correspondente a uma lógica arquivística erudita 
local tardia.

12 De recordar, de qualquer modo, que as cartas de foral mais antigas, undecentistas, são copiadas 
a partir das lições da chancelaria abacial, prova da primitiva organização do arquivo local. Arquivo que 
acolhera, também, os actos de redacção notarial pública que afectavam os interesses dos Monges.
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A composição morfológica das letras iluminadas conjuga traço geométrico 
com tema floral. No “I” do fólio inicial, porque, certamente, lauda de abertura, 
o ornamento estende-se pela bordadura da margem dorso do caderno, não 
resistindo o autor ao lançamento de um pequeno busto/cariátide humana, 
induzindo o leitor na suspeita de alguma tentativa hipoteticamente caricaturista. 
Em última análise, uma “petite drôlerie” de risco numa experiência da construção 
codicológica alcobaciana em época tardia e distante do fulgor dos copistas dos 
tempos mais primitivos desta comunidade monástica.

Paleograficamente, a mão do copista deste pequeno manuscrito denuncia 
hábitos de trabalho próprios da elaboração dos códices produzidos em ambientes 
e tradições de scholae gráficas monásticas. Escrita já gótica librária, caracteriza-
-se, no entanto, pela acentuada contenção de caudas e hastes, abundando 
os sistemas braquigráficos de contracção das palavras, letras sobrescritas, 
modificações literais e abreviaturas comuns da tradição gráfica carolina antiga 
(casos dos “9” finais ou do sinal “4” para –us/os e –rum, respectivamente). Em 
geral, a morfologia dos grafemas lembra os alfabetos mais conservadores dos 
códices tardios da Centúria undecentista e de Duzentos, posto que se note uma 
inegável fracturação em letras como “cc”, “gg”, “rr” e “tt”. Os “AA”, “NN”, 
“QQ” e “TT” maiúsculos acentuam a imagem algo arcaizante do cânone gráfico 
seguido.

O conservadorismo geral do modelo gráfico, particularmente compreensível 
em claustros monásticos de grande tradição librária, é, de algum modo, atenuado 
pela proliferação de pequenas e muito simples litterae ornatae bicolores, a sépia e 
vermelho, bem como pelas rubricas encabeçando a abertura de cada novo foral 
ou, no caso dos fólios 8 a 9, assinalando com largueza de espaço os parágrafos 
textuais.

Correspondendo certamente a uma preocupação de foro institucional 
e de útil empenho jurídico, este pequeno manuscrito, pela sua consistência 
codicológica, paleográfica e diplomática não pode deixar de inserir-se no 
contexto da tradição editorial gráfica do scriptorium alcobacense, assinalando, 
pela proposta de datação histórica e crítica que apontámos, a sobrevivência, 
em meados de Trezentos, de práticas gráficas alcobacenses que representam 
o gosto do scriptorium abacial marcado pela permanência de uma traditio 
scripturae, mais do que por actualizações gráficas abruptas cujos padrões góticos 
encontrariam na documentação avulsa dos notários um campo mais permissivo 
e aberto a mudanças.
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1 – Fl. 1 do “Caderno dos Forais”
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2 – Fl. 1vº do “Caderno dos Forais”
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[Ca. 1332…], Alcobaça — Registo dos Forais dos Concelhos de Évora de 
Alcobaça, de Cela Nova, da Pederneira, de Turquel, de Maiorga, de Alfeizerão , 
ainda, dos lugares de Alvorninha, Mouta, Azenheira, Trabalhia, Óbidos, Vidais, 
Almafala, Mato, Mosteiro e Escoria.

TT — Mosteiro de Alcobaça, 2ª incorporação, M.º 1, Doc. 1.
Obs.: Caderno em pergaminho com 5 bifólios; larg.: 155 x alt.: 218mm; 
iluminado; com várias anotações modernas no fl. 1 referentes a outros forais 
do Couto de Alcobaça.

De Elbora
In Dei nomine, amen. Quoniam est hominum memoria et rerum turbe non 

sufficit, inuentum fuit scripture remedium ut facta mortalium firma fierent et ad 
posteros scripture testimonio seruarentur. Iccirco nos Frater Martinus abbas13

et Conuentus Monasterii Alcobacie notum fieri uolumus presentibus et futuris 
presentem literam in scripturis quod de communi consensu et beneplacito nostro 
damus et concedimus herdamenta nostra de Chaqueda, de Elbora, de Corticada, 
de Marrondos, de Refectorario sicut diuiditur per Uallos Uinee Ueteris de 
Chaqueda et tendit directe ad marcum de Pausata de Martino Padrom et uadit in 
directum ad Souereiram de Ledeira deinde quomodo transit per uiam publicam 
de Abbatia et descendit per aquam prime Uallis de super area de Refectorario 
et intrat in qua fluuii de Macenaria deinde sicut ascenditur per ipsam aquam 
superius usque ad Leziram de Uinea de Marrondos et per extra Uallos14 ipsius 
uinee descendendo ad aquam dicti f luuii et de ipso loco ascendendo per quam 
sicut diuiditur cum termino de Turquel et sicut diuidit Cortiçada cum Turquel et 
uadit directe ad Lacunam de Azambuiaria et tendit usque ad Carualhale deinde 
per ipsum Carualhale de Longara descendo ad Carrile de Petraria usque ad 
Furatorium et per ipsam uiam publicam de Aliumarrota quomodo uenit intestare 
ad Uallum Uinee Ueteris de Chaqueda.

Omnibus populatoribus et moratoribus residentiam facientibus personaliter 
in eisdem et eorum successoribus iure hereditario in perpetuum possidenda tali 
uidelicet condicione quod ipsi et omnes posteri sui persoluant nobis et nostris 
successoribus annuatim quartam partem totius panis ac leguminum in area, 
uini in torculari de uineis plantatis de uineis autem plantandis dent nobis quinta 
partem uini in torculari similiter et quintam partem pomorum et fructuum de 
arboribus quas nouiter pla[n]tauerint ad quas uineas et pomeria faciendum 

13 Riscou a palavra “Alcobacie”.
14 Riscou a palavra: “uinee”.
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assignamus eisdem specialiter illam per uiam que descendit de ipsa popula 
uerssus Mansionem Frigidam hinc et in super quod diuiditur et terminatur per 
uiam publicam que uenit per ipsam populam et pergitur per super regularium ad 
Abatiam et ex alia parte per aliam uiam publicam quam itur per Mansionem ad 
Monasterium supradictum. Et si alibi uineas uel arbores nouiter prantauerit de 
ipsis quartam partem uini pomorum et fructuum nobis persoluere teneantur.

De fructibus uero ortorum quos coluerint possint in saluo comedere similiter 
et de pomis quod si de ipsis uel de aliis fructibus uendiderint seu collegerint ut 
seruent per annum persoluant quartam partem de cepis et de aliis que habuerint 
si enrestauerint uel uendiderint persoluant similiter quartam partem de favias et 
de eruilis in vaginis possint commedere bona fide seruata. Ipsi autem agricultores 
possint seminare unam teeigam de ordeo pro ad ferregenale suum quod comedere 
potuerint cum suis ouibus et equis sed si illud collegerint uel uendiderint quartam 
partem nos persoluere15 teneantur.

Tempore uero secacionis ipsi cum suis hominibus debent bene et fideliter 
panem metere et si necesse fuerit unum operarium mictere et de communi 
precio pagare. Tempore autem uindemie de precio pro torculari de die et de 
nocte dabunt nobis usque ad Sanctum Ciprianum iij solidos licet aliqui fuerint 
congregari. Similiter ab ipsa die usque ad finem uindemie persoluent de pre 
[Fl. 1vº] tio quinque solidos ut supradictum est. Ipsi autem agricultores tenentur 
dicta herdamenta rumpere tolere et fructificare bene et fideliter et de ilo quod 
nouiter rumperit uel de brauia ab octo annis inculta persoluent pro anno 
octauam partem, in septimo septimam, in sexto sextam, in quinto quintam, in 
quarto quartam16 et deinceps persoluant quartam partem quod siquis eorum 
posse habuerit ad colendum et per maliciam suam colere noluerit sed maliciose 
uoluerit occipere nos pro iure nostro possimus ipsum constringere. Ipsi autem 
agricultores et omnes posteri sui dent nobis annuatim in die Sancto Michaelis de 
Septembrio singulos alqueires de tritico pro fogaça et singulas galinas. Alii autem 
habitatores pro habitatione dent annuatim singulas galinas et omnes caualariam 
habentes licet bestias habeant non faciant nobis uiam sed alii per almocrauariam 
uiuentes uiam nobis faciant et uendicabunt ipsi dicta herdamenta post sequentem 
annum ibidem cum suis uxoribus personaliter commorantes. Dampnum quod 
inter se fecerint de uicino ad uicinum corrigant quod si nos ipsis uel ipsi nobis 
dampnum fecerimus similiter ad inuicem corrigamus.

Nos uero supradicti Abbas et Conuentus ratione dominii alcaidariam, 
maiordomatum, relegum, portagia, furnos et açougues in nostro dominio 

15 Palavra corrigida.
16 A palavra “quartam” foi traçada.
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retinemus. Cetera fora damus nostris de Sanctarena et damus nostris ingressum 
ad riuum de Chaqueda per super Uallos de Uarzena de Alhal ad adequandum 
sua animalia. Habeant igitur ipsi agricultores et moratores et omnes posteri 
sui dicta herdamenta et faciant nobis fora suprascripta ne sit eis licitum ipsa 
herdamenta emprazare, uendere, dare uel donare clerico, militi, armigero siue 
religioso nec alii qui nobis non faciant nostrum forum sed si ea uendere uoluerint 
tali persone uendant que nobis faciat nostrum forum.

Ut autem hoc factum nostrum maius robur obtineat firmitatis, duas 
cartas unius et eiusdem tenoris per alfabetum diuisas et mei dicti Abbatis sigilli 
munimine communitas iussimus inde fieri quarum illis unam damus nos aliam 
retinentes. Et quoniam nos Conuentus prenominatus sigilum proprium non 
habemus apposicionem sigilli domini Abbatis nostri concedimus et communiter 
approbamus.

Actum Alcobacie, xijª die Septembris. Era Mª CCC xxiijª.

Carta de Cella Noua
In Dei nomine, amen. Quoniam labilis est hominum memoria et rerum turbe 

non sufficit inuentum fuit scripture remedium ut facta mortalium firma fierent et 
ad posteros scripture testimonio seruarentur. Iccirco nos Frater Martinus abbas 
et Conuentus Monasterii Alcobacie  notum fieri uolumus presentibus et futuris 
presentem literam inscripturis quod de communem consensu et beneplacito 
nostro damus et concedimus unum nostrum herdamentum quod habemus in 
nostro cauto ad populam faciendam quam populam Cellam Nouam uolumus 
appelare sicut quod diuiditur et terminatur per terminos qui secuntur.

In primis quomodo incipit in uinea ueteri de Alq[ue]ydone Vallis bone que 
uine est iuxta domos ipsius Alqueydonis sicut diuiditur cum Lumbo Mediabi de 
aqua de Azambrugia et uadit per Uallem de Bouça de Grania et ferit in finem 
Valis de Macenairia et de fine Vallis Macenarie quomodo diuidit cum Uestiario 
et uadit per Carrile ad marcum positum iuxta Uallum quod uadit ad aquam de 
Giron quomodo diuidit cum popula [Fl. 2]17 toribus de popula de Valado que 
aqua de Giron descendendo uadit intrat in Almuniam nostram que dicitur de 
Pelagio Rapaz et de ipsa Almunia quomodo descendit ad Lacunam et reuertitur 
statim ad murum positum iuxta dictam lacunam et dehinc quomodo uadit 
pergendo per ipsum murum et iungitur aque de subtus Portum Castelli et uadit 
per Ualle ad Sautum Ueterem et exit ad Portum Uetere de Lagena quomodo 
uadiunt ad Capud de Souerali Vinee de Sauto, deinde ad Lacum quomodo uadit 
ad Forum deinde ad Carile quod uenit de Alfeyzeram per finem de Comeeyra 

17 Na margem de cabeceira: “De Cella Noua”.
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de Sauto quomodo uenit ad Caput Rasum usque ad Uallum Ueterem Vinee 
de Alqueydone Vallis Bone et uadit per illum Ualum ferire in oliuetum et 
herdamentum de Paaçãao quod diuidit cum Grangia de Colmeis.

Omnibus populatoribus qui debent esse octogintam septem numero et non 
minus et moratoribus residenciam facientibus personaliter in eodem et eorum 
successoribus iure hereditario in perpetuum possidendum tali uidelicet condicione 
et pacto quod ipsi et omnes posteri sui persoluant nobis et successoribus nostris 
annuatim quartam partem tocius panis ac leguminum in area, vini in torculari de 
uineis plantatis, lini in tendali, oliuarum in oliueto. De uineis autem plantandis 
dent nobis quintam partem uini in torculari similiter et quintam partem pomorum 
et fructuum de arboribus quas nouiter plantauerint. De fructibus uero  ortorum 
quos coluerint possint in saluo comedere similiter et de pomis quod si de ipsis 
uel de aliis fructibus uendiderit seu collegerit ut seruent per annum persoluant 
nobis quartam partem. De cepis  et de aliis que habuerit si enrestauerint uel 
uendiderint persoluant similiter quartam partem de favis et de eruilis in vaginis 
possint comedere bona fide seruata. Ipsi autem agricultores possint seminare 
unam teeygam de ordeo ad ferragenale suum quod comedere poterint cum suis 
bouibus et equis sed si illud coligerint uel uendiderint quartam partem inde nobis 
persoluere teneantur. Tempore uero secacionis ipsi cum suis hominibus debent 
bene et fideliter panem metere et si necesse fuerit unum operarium mittere et 
de communi precio pagare. Tempore autem uindemie de precio pro torculari 
de die et de nocte dabunt nobis usque ad Sanctum Ciprianum tres solidos 
licet ali qui fuerint congregati. Similiter ab ipsa die usque ad finem uendemie 
persoluant de precio v solidos ut supradictum est. Ipsi uero agricultores tenentur 
dicta herdamenta rumpere, solere et fructifficare bene et fideliter. Et de illo quod 
nouiter rumperit uel de brauia ab octo annis inculta persoluent pro anno octauam 
partem, in septimo septimam, in sexto sextam, in quinto quintam, in quarto 
et deinceps persoluant quartam partem quod siquis eorum posse habuerit ad 
colendum et per maliciam suam colere noluerit sed maliciose uoluerit occupare 
Nos por iure nostro possumus ipsum constringere. Ipsi autem agricultores et 
omnes posteri sui dent nobis annuatim in die Sancti Michaelis de Septembrio 
singulos alqueyres de tritico pro fogaça et singulas galinas. Alii autem habitatores 
pro habitatione dent annuatim singulas galinas. Et omnes caualariam habentes 
licet bestias habeant non faciant nobis uiam sed alii per almocrauariam uiuen 
[Fl. 2 vº]18 tes uiam nobis faciant. Et uendicabunt ipsi dicta herdamenta in quinto 
anno ibidem cum suis uxoribus personaliter commorantes. Dampnum quod 
inter se fecerint de uicino ad uicinum corrigant quod si nos ipsis uel ipsi nobis 
dampnum fecerimus similiter ad inuicem corrigamus.

18 Na margem de cabeceira: “De Cella Noua”.
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Nos uero supradicti Abbas et Conuentus racione dominii alcaydariam, 
maiordomatum, relegum, portagia, furnos, molendinos et açougues in nostro 
dominio retinemus. Cetera fora damus illis de Sanctarena. Concedimus illis 
quod possint habere de nemore illo quod est infra terminos suprascriptos ligna ad 
faciendum domos suas et aratra et alia que pertinent ad culturam et hoc tantum 
modo per mandatum nostrum speciale sed non sit illis licitum inde lign<a>19

aliqua nec aliquid aliud de ipso nemore uendere uel donare. Habeant igitur ipsi 
agricultores et moratores et omnes posteri sui dicta herdamenta et faciant nobis 
fora supradicta. Non sit eis licitum ipsa herdamenta emplazare uendere dare 
uel donare clerico militi armigero siue religioso nec alii qui nobis non faciant 
nostrum forum sed si ea uendere uoluerint tali persone uendant que nobis faciat 
nostrum forum.

De dictis uero herdamentis de Cella uidelicet et de Bairo que diuiduntur 
et concluduntur diuisionibus prelibatis excipimus Grangiam nostram de Cela 
cum todo circuitu suo, cum vinea uidelicet et uarzena contigua ipsi uinee sicut 
diuiditur per marcos ibidem positum et cum pomerio et orto pertinentibus ad 
eandem Grangiam et Grangia de Barro cum toto circuitu suo et cum oliueto 
in ibi existenti sicut diuiditur et terminatur per diuisiones et marcos ibidem 
positos et almuinam que dicitur de Pelagio Rapaz cum circuitu suo licet existant 
infra terminos nominatos que omnia et eorum singula ad opus nostrum et usus 
proprios reseruamus.

Et ut hoc factum nostrum maioris roboris obtineat firmitatem duas cartas 
unius et eiusdem tenoris per alfabetum diuisas et mei dicti Abbatis sigilli munimine 
communitas iussimus inde fieri quarum unam illis damus nobis aliam retinentes. 
Et quoniam nos prenominatus Conuentus sigillum proprium non habemus 
apposicionem sigilli domini Abbatis nostri et communiter approbamus.

Actum Alcobatie, xxªvjª die Madii. Era Mª CCC xxiiij.

De Peternaria
In nomine Domini, amen. Sabham quantos este estromento virem e 

leer ouvirem que perdante mim Vicente Anes publico tabeliom del Rey e das 
testemunhas adeante escritas, Domingos Paaz, juiz da Pederneyra, mostrou huã 
carta do muyto honrrado Dom Stevam em outro tempo Abbade d’Alcobaça e do 
seu seelo pendente seelada como em ela parecia da qual o teor tal he: [Fl. 3]

19 Foi corrigido de “lignum”.



350

SAUL ANTÓNIO GOMES

De Peternaria20

In nomine Domini, amen. Quoniam dies hominum breues sint et eorum 
gesta nisi redigantur in scriptis a memoria elabuntur et obliuio sepe impedit ne 
ad noticiam perueniant preteritorum, iccirco nouerint uniuersi presentis scripti 
seriem inscripturi21 quod nos Frater Stephanus abbas et Conuentus Monasterii 
Alcobacie de beneplacito et concensu nostro et concedimus presentibus qui 
morantur un uilla nostra de Petrenaria qui mare intrant et frequentant quedam 
nostram hereditatem que iacet inter Grangiam nostram de Turre que uocatur 
de Fremonda et inter aliam Grangiam nostram de Piscaria cuius hereditatis isti 
sunt termini: in primo quomodo incipit per Mamoam que est iuxta Portum de 
Barca et tendit directe ad Carrile deinde quomodo tendit ipsa uia per cacumen 
de Serra uertentibus aquis ad Lacunam et ad Grangiam nostram de Turre et 
quomodo tendit per ipsum cacumen et descendit per Padanariam ad aquam de 
Anhados et reuertitur ad Carrile per quod deportauerunt ligna domini Regis et 
quomodo tendit per uiam de super Uineam de Turre et tendit per Ualadum de 
prope Lacunam usque ad uineam de Dormon et tendit sursum ad uiam publicam 
super uineam de Dormon et quomodo descendit per Carrile ad Imbarcatorium 
ubi fuerunt ligna domini Regis.

Damus itaque eisdem piscatoribus et eorum successoribus dictam 
hereditatem cultam et non cultam cum suis ingressibus et egressibus iure 
hereditario in perpetuum possidendam sub tali uidelicet condicione quod tam 
ipsi quam successores eorum habeant et possideant dictam hereditatem et eam 
fideliter excolant, fructifficent atque plantent et dent nobis et successoribus 
nostris annuatim quintam partem tocius panis, uini, olei, leguminum et omnium 
aliorum fructuum quos in dicta hereditate habuerint. De aliis uero cepis et ortis 
et de omnibus fructibus arborum dabu[n]t nobis quintam partem exceptis illis 
quos ipsi comederint in nouo in domo sua et hoc debet fieri bona fide quod si de 
ipsis uendiderint dabunt nobis nostrum directum.

Et dicti piscatores in quolibet anno nobis et successoribus nostris forum 
facient supradictum. Alii uero cultores qui mare non intrant aut frequentant 
persoluant nobis pro foro quartam partem de omnibus antedictis et fogaçam 
de tritico et galinam. De aliis etiam fructibus quos perceperint et Deus dederit 
ibidem dabunt nobis fideliter quartam partem. 

Cum autem piscator deceserit uxore ipsius uidua remanente quandiu 
inuiduitate permanserit persoluat et faciat forum quod consueuit facere cum 

20 Repete “De Peternaria”.
21 Sic.
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marito similiter filii et filie piscatorum quamdiu non fuerint coniugati. Quod de 
senibus et diuitibus qui mare non intrant similiter obseruetur.

Igitur de terra inculta dabunt nobis pro anno octauam partem, secundo 
septimam, tercio sextam, quarto quintam et sic deinceps forum facient nominatum 
quod si forte aliquis desidens aut negligens fuerit quod non uellit uel non possit 
dictam hereditatem rumpere, colere seu fructifficare perdat ipsam hereditatem 
et per nos Abbatem et Conuentum dabitur allii excollenda qui eam rumpat, colat 
et fructifficet et forum faciat ut superius dictum est.

Tempore uero quo panis colligitur atque uinum a piscatoribus supradictis 
pro nostro et ipsorum [Fl. 3 vº] <De Peternaria> comodo ordinamus ut cum 
arrendator qui ipsam terram arrendatam uocatus fuerit ad diuidendum panem 
et uinum hoc ipsum sine mora idem arrendator facere teneatur et ad colligendum 
ipsum panem quilibet istorum pisscatorum cum tota domo et familiam sua colligat 
et si necesse fuerit quod ad hoc operarius <aliquis> conducatur de communi 
aceruo recipiat precium suum.

De vino insuper faciendo tempore uindemiarum statuimus ut torcularia 
nostra sint et quicumque ibi fecerit uinum suum ante festum Sancti Cipriani 
persoluat pro die et nocte duos solidos et medium post festum uero Sancti Cipriani 
tenetur pro die et nocte pro torculari persoluere quinque solidos. Quod si tam 
paucas habuerit unus quod non sufficient per se facere torcularium integrum 
iungat sibi unum uel duos socios si necesse fuerit et similiter faciant unum forum 
et extracto vino quantum posuerint in torculari de aqua et tantum inde extrahat. 
Quod uero uineam plantauerit usque ad quatuor annos sequentes non faciat 
inde nobis forum.

Ordinamus etiam quod montes, fontes et pascua sint communes nobis et 
ipsis piscatoribus exceptis defensis pro ad nostros boues et bestias et quicumque 
dampnum fecerit cum ganato corrigat illud de uicino ad uicinum.

Et supranominatam hereditatem uendicent usque ad quatuor annos 
sequentes. Nec sit eis licitum ipsam hereditatem emplazare, uendere uel donare 
clerico seculari, militi, armigero, religioso seu etiam alicui alii per quem redditus 
et prouentus nostri Monasterii possint minui in aliquo seu etiam aliquatenus 
inpediri.

In cuius rei testimonium fecimus exinde fieri duo instrumenta unius eiusdem 
tenoris per alfabetum diuisa et mei sigilli Abbatis munimine premunitam quorum 
instrumentorum nos unum retinemus, altero prefatis piscatoribus remanente. Et 
nos prenominatus Conuentus quia sigilum proprium non habemus apposicionem 
sigilli domini Abbatis nostri concedimus et communiter approbamus.

Actum in Monasterio Alcobacie, kalendis Junii. Era Mª CCCª xxjª.
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A qual carta perleuda eu sobredicto tabeliom a rogo do dicto Domingos 
Paaz esta carta em pubrica forma tornei e este estormento ende feyto com a 
copia da dicta carta com mha mãao propria escrevi he em ele este meu sinal que 
tal he pugi em testemunho de verdade.

Feyto em Leyrea, xxvj dias de Novembro. Era de mil e CCC quareenta 
e nove anos. Presentes: Domingos Vicente, vogado, Martim do Rio, Joham 
Coelho.

Carta de Turquello
Sabham todos que na Era de mil e trezentos e seseenta e sete anos, vij dias 

d’Abril na pobõa de Turquel em presença de mim Fernand’Ayres tabeliom del 
Rey no dicto logo e das testemunhas adeante escritas Joham Perez, juiz do dicto 
logo de Turquel, mostrou e per mym dicto tabeliom leer fez huum teor duã 
carta fecta per mãao d’Affonss’Eanes tabeliom de Porto de Moos e com seu sinal 
segundo parecia, do qual o teor de vervo a vervo tal he:

¶ Sabham todos que perdante mim Affomss’Eanes publico tabeliom de 
Porto de Moos e das testemunhas adeante scritas, Pero Martiiz Sosmadaro de 
Vila Nova de Turquel, mostrou e per mim leer fez huã carta de foro, seelada do 
verdadeiro seelo de Dom Frey Pedro, pela mercee de Deus abbade d’Alcobaça, 
colgado duum cordom de sirgo, segundo a mym parecia, nom raza, nom 
antrelinhada em nenhuã parte vessada, da qual ne’migalha adudo, ne’migalha 
removudo, o teor de vervo a vervo tal he: [Fl. 4]

In Dei nomine, amen. Quoniam est omnis labilis memoria et rerum turbe 
non sufficit inuentum fuit scripture remedium ut facta mortalium firma fierent 
ad posteros scripture testimonium seruarentur, iccirco nos Frater Petrus abbas 
et Conuentus Monasterii Alcobacie notum fieri uolumus presentibus et futuris 
hanc literam inspecturis quod de communi consensu et beneplacito nostro 
damus et concedimus quedam herdamenta nostra in termino Grangie nostre 
de Turquelios sicut diuiditur cum populatoribus de Elbora ex parte aquilonis 
et ex parte orientis per semitam que uadit ad Lacunam de Ouibus deinde per 
eandem semitam que tendit ad Lacunam de Eraria ad uiam publicam que 
uenit de Ota sicut per marcos ibi positos plenius declaratur deinde ad Capitem 
Rasum et de Capite Raso descendit ultra Sanctum Bartholomeum et tendit ad 
ribariam que uadit directe ad Marrondos usque terminum de Elbora excepta 
Grangia supradicta de Turquello cum suam uineam et cum suis oliuetis et 
cum suis ortis et pomeriis et cum suis cunchausis et cum illo mato qui incipit 
in olliueto quod remanet Grangie supradicte quomodo uadit de ipso olliueto 
per carrilem seu uiam publicam uertente aquam uersso uineam de Turquello 
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usque ad finem uinee supradicte que debet remanere Grangie ad faciendum 
ibi quisquis Magistro predicte Grangie placuerit et pars terre que remanet 
Grangie est diuisata et terminata per celerarium nostrum et per sesimarios et 
demarcata omnibus populatoribus popule nostre siue uille quam Uillam Nouam 
de Turquelo uolumus appellari et eorum successoribus qui nunquam debent esse 
pauciores hereditatores quam quadraginta continue personaliter residentes in 
perpetuum possidenda tali uidelicet condicione quod ipsi et omnes posteri sui 
persoluant nos et nostris successoribus annuatim quartam partem tocius panis ac 
leguminum qui habuerint in area et ligni in tendali. Item de vineis plantatis et de 
oliuetis que plantauerint extra terminum oliueti quod sibi dedimus et de omnibus 
fructibus arborum quos habuerint uel plantauerint dent nobis quintam partem 
sicut illi de Elbora faciunt de fructibus ortorum quos coluerint possint in saluo 
comedere similiter et de pomis quod si de ipsis uel de aliis fructibus uendiderint 
uel colligerint ut seruent persoluant quintam partem.

Ipsi autem agricultores possint seminare unam teeygam de ordeo uel de 
centeo pro ad ferregenale22 suum quod comedere poterunt cum bouibus siue 
equis suis sed si illud coligerint uel uendiderint nobis quartam partem persoluere 
teneantur. Oliuarum uero de oliueto quod eisdem dedimus debent nobis dare 
tam ipsi quam successores eorum medietatem in pace et in area. Et si ibi panem 
et leguminam seminauerit dent nobis quartam partem similiter in area in saluo et 
de omnibus fructibus arborum quas Deus ibi dederit. Et debent ipsum oliuetum 
manutenere et plantare quod plantandum fuerit quilibet in sortem suam et 
excollere bene et fideliter et circundare ipsum oliuetum uallo uel muro quod non 
possit deparuari aut destruere a ganatis et nihil fecerint illi qui culpabilis inuentus 
fuerit et negligens predictam partem quam ibi habuerint tempore uero secacionis 
uel messionis debent ipsi cum suis hominibus et cum sua familia bene et fideliter 
panem metere et si necesse fuerit unum operarium mictere et de communi precio 
pagare et hoc debet [Fl. 4 vº]23 fieri sine fraude.

Ipsi si uendicabitur dicta herdamenta post sextum annum faciendo domos in 
tempore sibi assignato et morando personaliter et continue in dicta Uilla Nova de 
per predictos sex annos et rumpendo quod rumpendum fuerit quilibet secundum 
posse suum plantando uineas, pomeria et oliueta ita quod ad minus semper sint 
quadraginta populatores uel agricultores. Habeant igitur ipsi agricultores et 
moratores et omnes posteri eorumdem dicta herdamenta et faciant nobis fora 
suprascripta et in aliis foris faciant sicut illi qui morantur in uilla nostra de Elbora 
per omnia nec sit eis licitum ipsa herdamenta emplazare uendere uel donare 
clerico, militi, armigero siue religioso uel sarraceno uel iudeo nec alio modo 

22 Corrigimos de “ferregegenale”.
23 Na margem de cabeceira: “De Turquello”.
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alienare nec alii qui non faciant nobis nostrum forum. Item predicti populatores 
debent habere oliuetum sicut celerarius et sesmarii diuiserunt et demarcauerunt 
per marcos ibi ponitos inter Grangiam et … omnes et debent habere aquam 
de capharigo pro se et pro ganatis suis et graniarius similiter por ad omnia que 
sibi fuerint necessaria debet accipere et abere. Tempore autem uindemie de 
precio pro torculari de die et de nocte dent nobis usque ad Sanctum Ciprianum 
tres sollidos licet aliqui fuerint congregati similiter ab ipsa die usque ad finem 
uindemie persoluant de precio quinque solidos. Item non debemus facere aliam 
populam nec ponere alios agricultores inter predictam populam nouam et Serram 
de Mendiga, excepto quod magistri de Tuquello et fratres ibi commorantes et qui 
custodiunt oues et alia animalia nostra possint in termino supradicto facere suas 
searas sicut sibi uidentur expedire. Item predicti populatores debent habere et 
accipere aquam de Puteo de Relua tantum modo pro ad bibendum.

Ut autem hoc factum nostrum maius robur obtineat firmitatis fecimus inde 
fieri duas cartas uni et eiusdem tenoris mei predicti Abbatis sigilli munimine 
communitas. Quarum supradictis populatoribus unam dedimus, nobis alter 
remanet in testimonium premissorum. Et quia nos Conuentus supradictus  sigillum 
proprium non habemus appositionem sigilli dicti Abbatis nostri concedimus et 
firmiter approbamus. Auctum apud Alcobatiam, prima dies Augusti. Era Mª 
CCC quinquagesima secunda.

A qual carta de foro sobredicta leuda he poblicada o dicto Pero Martiiz 
pidio a mim dicto tabeliom que lha tornasse em pubrica forma e so me[u] sinal. 
Fecto em Porto de Moos, em casa de mym dicto tabeliom, viinte e quatro dias de 
Junho. Era de mil e CCC e L e iiij anos. Testemunha desto specialmente rogados 
e chamados: Martim Anes, Domingos Andre, Joham Iro, Joham Perez, Pero 
Martiiz. E eu Saffons’Eanes sobredicto publico tabeliom de Porto de Moos a esto 
presente fui e o teor da dicta carta em publica forma torney a rogo e a petiçom 
do dicto Pero Martiiz e com mha mãao propria escrevi e em ela este meu sinal 
pugi em testemunho de verdade.

O qual translado perleudo e poblicado, Dom Frey Stevam, abade d’Alcobaça 
pidio a mym dicto tabeliom que lhe desse ende o tralado. Fecto no dicto dia 
e logo. Testemunhas: Ruy Gonçalviz de Porto de Moos, Gil Perez, alvazil de 
Aljumarrota, Affomso Perez d’Evora, Affoms’Eanes, Joham Martiiz Menino, 
do Couto d’Alcobaça, Domingos Martiinz, alcayde d’Aljumarrota e outros. E 
eu dicto tabeliom que a petiçom do dicto Abbade esto com mha mãao propria 
escrevi e aqui meu sinal pugi que tal he, em testemunho [Fl. 5]24 de verdade. E 

24 Na margem de cabeceira: “De Maiorica”.
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eu dicto tabeliom antrelinhey as viinte e oyto linhas em que se começa: de precio 
pro torculari e encima sse ad finem uindemis e aqui meu sinal pugi que tal he, 
em testemunho de verdade.

De Maiorica
Sabham quantos este testemunho virem que na Era de mil e trezentos e 

sesseenta e oyto anos, xviij dias de Mayo na poboa de Mayorga, Domingos 
Giraldiz, procurador do Concelho da dicta poboa de Mayorga, mostrou e fez leer 
per mim Lourenc’Esteveez tabeliom de nosso senhor el Rey na dicta Poboa, huã 
carta scrita em pulgaminho e seelada do seelo do Concelho de Coz, pendente 
segundo em ela aprecia, da qual carta o teor de vervo a vervo a tal he:

En nome de Deus, amen. Sabham quantos este testemunho virem e 
leer ouvirem que eu Martim Martiinz, juiz de Coz, vy e perdante mim e das 
testemunhas que adeante escritas fiz leer huã carta aberta e seelada do seelo do 
nosso senhor Dom Abbade, a qual a mym mostrou Martim Martiinz, juiz da 
Poboa Nova de Mayorga com outros vezinhos desse logar. A qual carta era de 
Dom Abbade e do Convento d’Alcobaça, da qual carta o teor de vervo a vervo 
a tal he:

En nome de Deus, amen. Sabham quantos esta carta virem que nos Frey 
Pedro, abbade e o Convento d’Alcobaça damos a vos pobladores da nossa Pobla 
de Mayorga todo nosso herdamento como se enssarra em nos termhos em esta 
carta, convem a saber, como se compeça na aberta dos moynhos novos da Mata 
da Mayorga e vay pela vea da auga dessa Mata e vay ferir no Paaçãao hu se 
terminha a aberta que fezerom no Ferregeal e dy como recude per a Cabeça 
d’Avrantes e o erdamento das Colmeas e vay partir com a do Vestiayro e vay 
ferir dereytamente aa Ponte de Dom Elias e vay partir com a Bemposta e com o 
Jardim e com Aljumarrota e ensserra todo o termho da Ferraria da Dona e vem 
ferir no valado velho do olival de Coz e dece aa Mata da Mayorga e di vay se 
dereytamente a aberta dos moynhos.

Damos a vos sobredictos pobladores todo o herdamento que he enssarrado 
nos dictos termhos, salvo vynhas, pomares, olivaaes, soutos e moynhos feytos e por 
fazer e salvo fornos de cal com sas pedreyras que reteemos pera nos e salvo o que 
he dado do termho da Ferraria pera vinharias contra Aljumarrota, que o ajades 
vos e todos vossos socessores que veerem depoys de vos pera todo sempre e dedes 
a nos e ao nosso Moesteyro de todo o termho das Colmeas e da estrada da Mata 
da Mayorga em cada huum ano25 o terço de todos os beens e fruytos que Deus hy 

25 Corrigido de “anos”.



356

SAUL ANTÓNIO GOMES

der e non devedes a fazer vinhas nem pomares nem almuynhas nem ferregeãas 
em esses logares de susodictos e de todo o termho da Ferraria vos e os vossos 
socessores devedes dar a nos e ao nosso Moesteyro o quarto de todolos beens que 
Deus hy der salvo do vinho e do azeyte e das fruytas que devedes a dar o quinto e 
os Sesmeyros devem a sesmar o termho de susodicto em tal maneyra que aja cento 
casaaes com cento pobladores [Fl. 5 vº] e de cada huum casal deve o Monsteyro 
aaver duas carregas de palha de trigo e se pela ventura a tal homem for que as 
nom possa dar sem seu dano e nom for per sa culpa dê todavya huã carrega e esto 
deve de ficar em vista do Alcayde e do Alvazyl se as pode dar ambas se nom e 
devedes meter senhos obreyros se mester for aa boa fe na colheyta do pam e cada 
huum de vos sobredictos pobladores e os vossos socessores devedes a dar a nos e 
aos nossos socessores em cada huum ano por dia de Sam Myguel de Setembro 
senhos alqueyres de boo trigo por fogaça e senhas galinhas de foro e este foro 
façam todos aqueles que hy ouverem erdamentos. E os outros que hy morarem 
e nom overem herdamento dem das casas de foro senhas galinhas. E nenhuum 
homem nom seja hy herdado salvo os que hy morarem continoadamente e vos 
devedes aos dez anos vingar o dicto herdamento morando o continoadamente 
com vossas molheres e lavrando e frotiffigando o chantando vinhas e olivaaes 
e pomares e rompendo bem e fielmente cada huum as coyrelas que lhe forem 
assiinadas. E des ali adeante possades vender aa tal homem que o more e que aja 
força e poder de lavrar bem e compridamente esso que comprar com aquelo que 
ante ouver em outra maneyra nom valha a venda ca nom teemos por bem de 
vender a tal homem que nom possa lavrar os dictos erdamentos cumpridamente. 
E vos e os vossos socessores devedes lavrar e affrotivigar e romper os dictos 
erdamentos e especialmente romper logo a Mata da Mayorga porque entendemos 
que he grande nosso proveyto e vosso e vos devedes chantar vinhas e olivaaes, 
pomares logo cada huum em sa coyrela assy como lhy for assiinada e estas cousas 
de susodictas devem se fazer bem e compridamente em outra maneyra possa o 
Senhor pear os negligentes com conselho dos homeens boos da poboa ou doutros 
como for dereyto e se alguum nom quiser ou nom poder todo o seu casal ou parte 
dele de o a quem o lavre em tal maneyra que o dicto Monsteiro aja em todo o seu 
dereyto e se o fazer nom quiser de o o Abbade ou seu procurador a que’no lavre 
e faça em ele prol. E se alguum dos dictos pobradores desemparar o seu casal ou 
erdamento que hy ouver, o Abbade ou seu procurador de o a que’no lavre a que 
el vir por bem e que o aja. E vos de susodictos pobradores e os vossos socessores 
devedes dar a nos e aos nossos socessores o quarto das fruytas e do azeyte que 
ouver no logar da Tornaria e manteerem esse pumar e olival que nom desperesca 
ata que ajades pomares e olivaaes que venham com fruyto per que possades 
recobrar esses sobredictos pomar e olivaaes se os desfazer quiserdes, senom des 
al adeante dedes o quinto come dos outros novos que fezerdes.
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Item damos a vos sobredictos pobradores o souto que esta aa Ponte dos 
Moynhos da Fervença pero que nom tiredes madeyra nenhuã di pera fora da 
terra. E nos devemos desse souto filhar a que mester ouvermos pera adubar a 
ponte.

Item vos sobredictos pobradores devedes a correr as abertas connosco e 
fazer outras de novo hu e quando mester for e cada huum de vos deve a pagar do 
conto assy como levar dos fruytos.

Item os Sesmeyros [Fl. 6] devem a dar casarias a quantos quiserem morar 
na dicta pobra.

Item danos tambem da Ordem come dos outros corregam se pelos homeens 
boos assy come costume da terra convem a saber come de vezynho a vezynho.

Item reteemos pera nos todolos fornos, lagares, açougues que se fezerem na 
terra. E outrossy reteemos pera nos portageens, mordomado, relego e alcaydaria 
e coomhãs que fezerem em essa terra.

Item lagares, ferregeãaes e almoynhas, alhos e legumas, cebolas e ajades vos 
sobredictos pobradores pelo foro da Cela Nova e d’Evora.

Item medidas e pesos e portageens e relego, ajade los segundo o costume de 
Sanctarem e per esse meesmo costume correga a coomhã quem na fezer.

Item todos aqueles que viverem per almocravaria façam a nos carreyra.
Item nos devemos fazer eygreja em essa sobredicta pobra e dar madeyra a 

esses pobradores pera se areeyro em essa mota de Mayorga. E devemos a ajudar 
os dictos pobradores pera fazer caminho per essa mata pera a Melva que ajam 
saida pera seus gaados pera essa Melva e passigoo.

E todas estas cousas de susodictas devem a dar e aguardar se e entenderem se 
bem e sãamente e sem maao engano e sem maa emterpretaçom da huã parte e da 
outra. E vos sobredictos pobradores e os vossos socessores nom sejades poderosos 
dos dictos erdamentos ou parte deles vender nem dar nem doar nem arrendar 
nem emplazar nem apenhorar nem escambar nem obrigar nem empristar a 
clerigo nem a cavaleiro nem a Ordem nem a religioso nem a dona nem linhagem 
nem a mouro ou a judeu nem a outra pessõa qualquer per o nosso senhorio ou as 
nossas rendas possam seer menguadas ou embargadas. E que estas nom venham 
poys em duvyda e que sejam firmes e estavees pera todo sempre.

Nos de susodictos Abbade e Convento d’Alcobaça fazemos en[de] fazer 
duas cartas semelhavis duum meesmo teor seeladas do seelo de mym sobredicto 
Abbade, das quaas26 damos a vos sobredictos pobradores  a huã e reteemos pera 
nos a outra. Em testemunho de todalas cousas sobredictas e porque nos Convento 
de susodicto de costume da nossa Ordem seelo proprio non avemos, a poimento 
do seelo de Dom Abbade vos lo outorgamos e louvamos.

26 Sic.
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Feyta foy esta carta no27 Monsteyro d’Alcobaça, cinque dias andados de 
Mayo, na Era de mil e CCC xlj ano.

A qual carta poblicada e perleuda pediu a mym dicto Joyz da pobla de 
Mayorga e os outros vezinos dessa pobla que lhe fezese traladar a dicta carta e 
lhes posesse hy o seelo do dicto Concelho de Coz. E eu Alvazil de susodicto, a 
rogo e aa petiçom dos sobredictos Alvazil e Vezinhos da dicta Pobra a dicta carta 
fiz screver e porque em nossa terra tabeliom nom avya e em ela o seelo do dicto 
Concelho pugi de Coz, em testemunho de verdade que tal he.

Fecta a carta, oyto dias por andar de Janeiro. Era de mil e CCC e xliiij 
anos. Testemunhas: Pedro Affomso, Joham Affomso, Lucas Iohanes, Gil Martiiz, 
Duram Martiiz, Domingos Steveez, Domingos Apariço e outros.

A qual carta perleuda per mim dicto tabeliom, Dom Stevom, abbade do 
dicto Monsteiro d’Alcobaça pediu a mim dicto tabeliom que lhy desse o tralado.

Feyto no logo e no dia e [Fl. 6 vº] na Era de suso primeiro escrita. 
Testemunhas: Stevam Martiiz, juiz, Juihãa Vicente, alcayde, Martim Lourenço, 
Domingos de Sequeyras, Domingos Stevez, Dom Martim, Frey Appariço, 
celareyro, Frey Sueyro, monge. E eu sobredicto tabeliom este testemunho com o 
tralado da dicta carta escrevi a rogo do dicto Abbade e em ele este meu sinal pugi 
em testemunho de verdade que tal he.

Do Alfeyzeram
En nome de Deus, amen. Sabham quantos esta carta virem que nos Frey 

Johane, abbade e o Convento do Monsteyro d’Alcobaça damos a vos pobradores 
do Alfeyseram e a todos vossos socessores as nossas herdades desse logo de 
Alfeyseram, da Mota e da Torre de Fremondo como som devisados e demarcados 
per as devisões que se seguem:

Primeyramente como parte pela Almoynha Velha que foy da Mouraria 
com Barrantes e dali pelo Valado Carro e dy aa Cruz de Joham Doureyro pela 
carreyra e dy a Augua dos Mosqueyros pela veã da agua e di saay se pelo Arneiro 
de Gonçalo e di per encuberta ao marco que see no Cume de Barva Torta e 
dy ao Valado do Pumar que see no cume como vay per esse Valado aa Eyra do 
Barreyro que fez Gil Dominguez e di como se vai ao viso do marco que see na 
Cabeça de Sobrela Casa de Leonardo e dy ao marco que see na Cabeça de Cima 
dou Val de Recobal pelo caminho velho e di a huum marco que see aperto em 
huã Cabeça antre o caminho velho de Charnaaes e o caminho d’Obidos que 

27 Riscou um “m”#.
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vay pera a Cella e di dereytamente como travessa o caminho da Cella e vai se aa 
Ribeyra de so a Granja do Souto hu see marco posto e dy ao Porto do Pinheyro 
e di como parte adeante com o termho da Cella e vay se aa Varzea Redonda. 
Desi como parte com caminho da Cavalariça que fica pera nos e com a vinha da 
Torre, a qual fica por do termho do Alffeyzeram.

Os quaaes pobradores devedes seer cento e nom meos. Damos a vos as 
dictas terras so taaes preitos e condições que vos lavredes e fruiteviguedes as 
dictas herdades bem e fielmente e rompades e chantedes vinhas e olivaaes e 
façades salinhas de sal e que dedes a nos e ao dicto nosso Monsteiyro em cada 
huum ano pera todo sempre a quarta parte de todolos beens fruitos e renovos 
que Deus hi der. E outrossi do sal em paz e em salvo, salvando que das vinhas, 
olivaaes e pomares que fezerdes de novo devedes dar a quinta parte em paz e em 
salvo. O vinho no lagar e a tinta e as olivas, colheitas  na eyra. E devedes dar de 
cada çafara senhos alqueires de trigo na eira que seja recebedoyro por fogaça e 
senhas galinhas por dias de28 Sam Miguel. E todolos outros moradores que nom 
ouverem herdade dem senhas galinhas polas moradas. E vos devedes vingar essas 
herdades depos tres anos compridos e ante nom, morando as continoadamente 
per vos ou per outrem e lavrando e rompendo continoadamente e o que assi 
nom fezer que seja dos sobredictos Abbade e Convento de lha tolher nos dictos 
tres anos. [Fl. 7]29 E vos nom devedes vender essas herdades nem parte delas e 
se as quiserdes vender fazer de lo saber ao que por nos morar no dicto logo do 
Alfeyzeram e se hy por nos nom morar nenguum nom sejades teudo de virdes 
sobresto a nos mays des ali adeante vendede o aa tal pesõa que faça a nos o 
nosso foro e pague os dictos nossos dereytos. E se o assi nom fezer a venda nom 
valha. E porque nos nom podemos escusar palha pera nos quando hy formos e 
pera esses que morarem no Castelo pera nom receberdes deles nojo cada huum 
lavrador deve dar huã carrega de palha na eyra e se lha nom demandarem na 
eira nom lhe sejam depoys teudos. Item todos os que viverem per almocravaria 
devem nos fazer senhas careiras cada ano cada huum com sa besta. E reteemos 
pera nos o Castelo do Alfeyzeram com sas moradas e entradas e saidas assi como 
he devisado antre nos e vos e a vinha que chamam de Pero Neto e a orta assi 
como sta sarrada. Item reteemos pera nos todalas sainhas feytas com sas entradas 
e saidas e perteenças. Item reteemos pera nos moynhos e azenhas feitas e por 
fazer, pisões, lagares de vinho e d’azeite, fornos, relegos, açougues, portageens, 
moordomado, alcaidaria e todolos outros senhorios e dereitos30 reaaes per qual 

28 Letra riscada.
29 Na margem de cabeceira: “Do Alfeyzeram”.
30 Escreveu e anulou as letras “reo”.
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guisa quer que sejam tambem do mar e do rio come da terra. E o relego seja pelo 
costume de Sanctarem. E vos devedes dar bem e fielmente e compridamente 
as dezimas e as primicias aa Egreja. Item vos devedes a aleger voso alvazil por 
dia de Sam Miguel e presentarde lo a nos e nos juramenta lo e confirma lo. E 
o Alcayde seja vezinho. E damos vos medidas e foro de Sanctarem em todalas 
outras cousas. E vos devedes logo abrir a Varzeã da Mota tambem a aberta de 
meios come as sergentes de contra os Montes e mantee las pera sempre a vossa 
custa. E devedes meter guardadores jurados que guardem os pãaes e as vinhas 
e as abertas e põerdes peã sobre’los danadores. Danos que se fezerem antre nos 
e vos corregerem se de vezino a vezinho segundo costume de Sanctarem. E vos 
devedes trabalhar logo per tal guisa que façades casas e moradas de guisa que ata 
Natal primeiro que vem ou ante se ante poderdes cada huum seja hi residente 
pera romper, lavrar e frutivigar de guisa que paresca que nom mengua per31 cada 
huum. E se alguum de vos ou dos vossos socessores per negrigença nom quiser 
proveitar na sa casaria ou a nom fruytiv<i>gar ou a desemparar ou nom romper 
ou nom chantar vinhas e olivaaes ou nom fezer as dictas saynhas ou nom pagar 
a nos os nossos dereytos e foros sobredictos ou nom guardar e comprir todalas 
condições desta carta e32 cada huã delas nos vos possamos constrenger por todo 
assy como for dereyto. E vos devedes dar dos lagares ata Sam Cibrãao tres soldos 
do dia e da noyte e dali adeante cinque soldos outrossy do dia e da noyte ainda 
[Fl. 7vº] ainda que sejades mays ajuntados en huum. E nos vos devemos fazer 
lagares segundo comprem ao logar e se os nom fezermos devedes no lo de frontar 
que os façamos ata tres vezes e de cada vez aver huum mes d’espaço e dali adeante 
se os nom fezermos faça se o que for dereyto. E vos devedes seer boos vassalos e 
leaaes aa Ordim. E vos devedes a meter a colher o pam33 todolos de vossa casa e 
se mester for alguuns obreiros meterde los e pagar se do monte ate que se parta. 
Item outorgamos vos que possades semear senhas teeigas de cevada pera vossas 
bestas e pera vossos boys e se dela venderdes ou colherdes dardes a nos o nosso 
quarto. Outrossi das favas, ervilhas, cebolas, alhos, fruita possades comer em 
verde sem maa malicia e dos que colherdes ou arrestardes ou venderdes dardes 
ende a nos o quarto e os nossos gãados e os vossos devem pacer as hervas e bever 
as aguas de suum de guisa que nom façam dano. E nos devemos tapar o nosso 
pomar de guisa que par<e>sca que he bem tapado e se o assi nom taparmos os 
gãados que hy entrarem nom sejam teudos a corregimento. E nos sobredictos 
cento pobradores e lavradores por nos e por todos nossos socessores esta carta e 
todalas condições dela e cada huã delas louvamos e outorgamos.

31 Traçou a palavra “el”.
32 Riscou uma letra.
33 Riscou um “d”.
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Em testemunhos das quaaes cousas nos sobredictos Abbade e Convento 
mandamos ende fazer duas cartas huã que fica registrada no livro da nossa 
Notaria e esta que damos a vos seelada do seelo de nos sobredicto Abbade. E nos 
Convento de susodicto porque de costume de nossa Ordim seelo proprio nom 
avemos o poimento do seelo do dicto nosso Abbade em esta carta louvamos e 
outorgamos.

Dada em Alcobaça, vii[n]te e huum dia34 d’Outubro. Era de mil e CCC e 
seteenta anos. [Fl. 8]

In Dei nomine, amen. Nos P(etrus) abbas et Conuentus Alcobacie damus et 
concedimus forum de Sanctarem hominibus nostris qui sunt in cauto nostro qui 
fuerunt de termino de Obidos. Damus igitur et concedimus eis totum forum de 
Sanctarem; preter caballariam sicut in presenti pagina continetur.

De casa rupta et de homine occiso intus in domo. Damus itaque uobis pro 
foro ut qui publice cora[m] bonis hominibus casam uiolenter cum armis ruperit 
.d. solidos et hoc sit sine uozeyro. Et si infra domum ruptor occisus fuerit, occisor 
uel dominus domus pectet .i. morabitinum. Et si ibi uulneratus fuerit pectet pro 
eo medium morabininum. Similiter pro homicido et rauso publice facto, pectet 
.d. solidos.

Pro merda in buca. Pro merda in boca .Lx. solidos, pectet testimonio 
bonorum hominum.

De furto cognitum. Furtum cognitum testimonio bonorum hominum nouies 
componatur.

De relego uini regis. Qui relegum uini regis ruperit et in relegum suum  
uinum uendiderit et inuentum fuerit testimonio bonorum hominum primo pectet 
.v. solidos et secundo .v. solidos et si tercio iterum inuentum fuerit testimonio 
bonorum hominum uinum totum effundatur et arcus cuparum incindantur. 
De uino de fora dent de una quaque carrega .i. almude et uendatur aliud in 
relegum.

De iugata. De iugata uero hoc mando ut a festiuitate Assumptionis Beate 
Marie usque ad festiuitatem Sancti Michaelis dentur in Abbatia et de unoquoque 
iuga bouum dent .i. modio milii vel tritici qualis laborauerint. Et si de utroque 
laborauerint de utroque dent per alqueire directum uille et sit quartarius de 
quatuordecim et meciatur sine brachio curuato et tabula supraposita. Et parcerio 
de caualeiro qui boues non habuerit non dent iugatam.

De habitatoribus. Et habitatores de Sanctarem habeant libere tendas, fornos, 
panis scilicet et ollarum.

De fornos de tegula. Et de fornos de tegula dent decimam.

34 Sic.
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De homine occiso extra. Qui extra cautum hominem occiderit pectet .Lxª. 
solidos et qui uulnerauerit homine extra cautum pectet .xxx. solidos. Qui in 
platea aliquem armis uulnerauerit pectet medietatem homicidii. Qui armis per 
iram denudauerit uel a domo ea extraxerit per iram et nom percusserit pectet 
.Lx. solidos.

De hereditatibus populatas. Et homines de Sanctarem habeant hereditates 
suas populatas et illi qui in eis habitauerint pectent pro homicidio et rauso et 
merda in buca .Lx. solidos, medietatem scilicet regi et medietatem domino 
hereditatis et eant in appellitum regis et nullum alium forum faciant regi.

De almotazeria. Et almotazaria sit de concilio et mictatur almotace per 
alcaidem et per concilium uille et dent de foro de uaca, de piscato .i. denarium. 
Et de iudicato similiter. Et de alcauala .iij. denarios et a .x. morabitinos et infra 
dent medium morabitinum. De equa uendita uel comparata dent .ij. solidos et 
de boue .ij. solidos et de uaca .i. solidum et de asino uel de asina .i. solidum. De 
mauro et de maura medium morabitinum. De caprone uel de capra [Fl. 8vº] .i. 
denarium. De carrega de azeyte uel de corii bouum uel zevrorum uel ceruorum 
dent medium morabitinum. De carega de cera medium morabitinum. De carrega 
de anil uel pannis uel de pelibus coniliorum uel de coriis uermeliis uel albis uel 
de pipere uel de grana .i. morabitinum. De bragale .i. denarium. De uestitu de 
pellibus .iij. denarios. De lino uel de alliis uel de cepis decimam. De concas uel 
de uasis ligneis decimam. Et pro omnibus his carrigis quas uendiderint homines 
de fora et portagium dederint si alias proprias emerint non dent portagium ex 
eis. De carrega panis uel salis quam uendiderint uel emerint domines de fora, de 
bestia  caualarii uel mulari dent35 iij demarios, de asinari .iij. medalias.

De mercatoriibus naturalibus uile. Mercatores naturales uille qui soldata 
dare uoluerint recip[i]antur ab eis. Si autem soldatam dare noluerint dent 
portagium. De carrega de piscato quam inde leuauerint homines de fora dent 
.vj. denarios. 

De peditibus qui laborauerint. Cauon36 si laborauerint triticum det unam 
telegam. Et si laborauerint milium similiter. Et de geira de bobus .i. quartarium 
de tritico uel de milio unde laborauerint. Pedites dent octauam uini et lini.

De almoqueueri. Almoquever qui per almoqueuariam uixerit faciat forum 
suum semel magnum.

De conilairiis. Conilarius qui fuerit ad sogeiram et illuc manserit det folem 
unum conilii et qui illuc moratus fuerit octo diebus uel amplius det unum conilium 
cum sua pelle. Et conilarius de fora det decimam quotiens uenerit.

35 Riscou a palavra “portagium”.
36 Sic.
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De moratoribus. Moratores de Sanctarem qui panem suum uel uinum uel 
ficus uel oleum in Ulixbona habuerint uel in aliis locis et ad Sanctarem illud ad 
opus sui duxerint nom ad reuendendum non dent inde portagium.

De rixis. Qui ea cum aliquo rixauerit et post rixam domum suam intrauerit 
et ibi initi consilio acceperit fustem uel porinam et eam percuserit pectet xxx 
solidos. Si autem inconsulte et casu accidente percusserit nichil pectet.

De inimicus de fora non intret. Inimicus de fora non intret in uillam super 
inimicum nisi per treuguas qui per directo illi dare.

De homine occiso ab equo. Si equus alicuius aliquem occiderit dominus 
equi pectet aut equm qui homicidium quod horum domino equi placuerit.

De clericis habeant forum. Et clericis habeant  forum militis per totum. Et 
si cum muliere inuentus turpiter fuerit, maiordomus non mictat manum in eum 
nec aliquo modo eum capiat sed mulierem capiat si uoluerit testimonio bonorum 
hominum.

De madeira que uenerit. De madeira que uenerit per flumen unde dabant 
octauam dent decimam.

De atalia37. De atalia de uilla debet38 rex tenere medietatem et milites 
medietatem suis corporibus.

De maiordomo. Maiordomus uel sagio eius non eant ad domum militis sine 
portario pretoris.

De nobile homo. Et meus nobilis homo qui in Sanctarem de me tenuerit 
non mictat ibi alium alcaidem nisi de Sanctarem.

De casis quas mei. De casis quas mei nobiles homines aut fleires aut 
hospitalarii aut monasteria in Sanctarem habuerint faciant horum uille sicut 
ceteri milites de Sanctarem.

De ganato perditum. Ganatum perditum quod maiordomus inuenerit teneat 
illud usque menses et per singulos menses faciat [Fl. 9] de eo preconem dari ut 
si dominus eius uenerit, detur ei. Si autem dominus eius precone dato usque tres 
menses non uenerit tunc maiordomus faciat de eo quomodum suum.

De f[er]rariis et capatariis. Faber aut capatarius aut pelliterius qui in 
Sanctarem casam habuerit et in domo sua laborauerit non det de ea ullum forum. 
Et qui maurum fabrum uel capatarium habuerit et in domo sua laborauerit non 
det pro eo forum. Qui autem ministeriales ferrarii uel capatarii fuerint et per 
officium istud uixerint et casas non habuerint ueniant ad tendas meas et faciant 
mihi meum forum.

37 Sic.
38 Corrigiu de “debent”.
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39 Corrigido no original de “calumniando”, tendo riscado a frase: “calumniando ut pater non 
pecter”.

De comparacione uel uenditione equorum. Qui equum uendiderit aut 
comparauerit uel maurum extra Alcobacia ubi eum comparauit uel uendiderit 
ibi det portagium.

De habere quos debent pedites. Et pedites quibus suum habere dare 
debuerint dent inde decimam maiordomo et maiordomus det eis directum pro 
decima et si pro decima eis directum dare noluerit tunc pretor faciat eis directum 
dari per portarium suum.

De habitatoribus qui fuerint. Et homines qui habitauerint in hereditatibus 
Alcobacie si furtum feceri[n]t ut supradictum est componatur medietatem regi et 
medietatem domino hereditatis.

De luctuosis. Moratores de Alcobacia non dent luctuosam.
De adalilis. Adaliles de Alcobacia non dent quintam de quiniones suorum 

co[r]porum.
De penetarie. Penetarie de pro foro de triginta panibus unum.
De portagia. Portagia uero et forum et quinte sarracenorum et aliorum ita 

persoluantur sicut consuetudo est exceptis his qui superius scripta sunt et uobis 
relinquo.

De alkaidaria. Et pro alcaidaria de una bestia que uenerit de fora cum 
piscato, dent .ij. denarios. Et de barca de piscato minuto .ij. denarios. Et de toto 
alio piscato dent suum forum.

De concedendo testimonio. Hec itaque omnia prescripta uobis pro foro do et 
concedo et ad hec carta maiordomus testimonio bonorum hominum et non ad alia. 
Siquis igitur hoc meum forum factum uobis firmiter seruauerit benedictionibus 
Dei et mei repleatur. Qui uero illud frangere uoluerit maledictionem Dei et mei 
consequatur.

Facta carta apud Sanctarem mense Septembri. Era Mª CCª xª. Viiijª.

De carcaribus percuserit. Qui etiam calcaribus percusserit et testimonio 
bonorum hominum convictus fuerit pectet quinquaginta  solidos.

Mando etiam ut nec meus pretor uille nec maiordomus nec aluaziles nec 
aliquis alius audeat afforciare ullum hominem de Alcobacia uel de fora de suo 
pane neque de suo uino neque de suo piscato neque de suis carnibus nec de aliis 
rebus suis.

Ad huc mando ut mei maiordomi non uadant extra uillam apprehendere 
homines neque raubare neque aforciare sed si fecerint calumnia<s>39 faciant eos 
uocari per portarium pretoris coram pretore et aluazilibus et sanent eis quod 
fecerint sicut mandauerit pretore et aluaziles.
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Et concilium cambiet suos aluaziles annuatim.
Preterea mando ut pater non pectet calumpniam pro filio suo sed filius 

pectet eam si illam fecerit. Et si non habuerit per quod sanet eam per corpus 
suum sanet illam.

Mando etiam de mauris et de iudeis percussis ut ueniant se conqueri pretori 
et aluazilibus sicut fuit consue<tudo> [Fl. 9vº] temporis patris mei.

Ad huc mando ut maiordomi non pignorem ullum hominem de Sanctarem, 
donec uocem eam ad concilium coram pretore et aluazilibus.

Addo ad huc amore uestro ut si aliquis pignorauerit sine meo maiordomo aut 
sine sagione suo aut sine portario pretoris pectet tantum pro quanto pignorauerit 
et non plus.

Mando preterea quod siquis ceperit latronem ducat illum ad concilium.
Qui presentes fuerunt: Frater Petrus Gomez et Frater Petrus Fernandi et 

Frater Petrus de Turribus, testes.
Frater Suerius Didaci notauit. — De Aluornia: J. Aluorno. — Domnus 

Regardus. — Petrus Martini et Domnus Siluester. — testes.
De Mouta: Suerius et Domnus Stephanus. — De Asinaria: Didacus Caluus 

et Pelagius Petri. — De Trabalia: Fernandus Seara. — De Obidos: Martinus 
Gunsalui et Domnus Ero. — Testes

De Vidaaes: Petrus Didaci et Petrus Turquelis. — De Almafala: Suerius 
Menendi et Domnus Nunius. — De Mato: Petrus Pelagii et Johanes Martini. 
— De Monasterio: Johanes Serotino et Petrus Pelagii. — Testes.

De Scoria: Vicencius et Pelagius Cabaacia. Et aliis plurimis plusquam .C. 
hominibus. — Testes.



366

SAUL ANTÓNIO GOMES



367

ARQUITECTURA, MEDIDA E NÚMERO NA IGREJA CISTERCIENSE DE SÃO JOÃO DE TAROUCA

Virgolino Ferreira Jorge
Universidade de Évora

Arquitectura, medida e número na igreja 
cisterciense de São João de Tarouca

Resumo
As obras da abadia cisterciense de Tarouca iniciaram-se em 1152 e a sagração da igreja 
ocorreu em 1169. Em 1834, a abadia foi secularizada.
O interior da igreja reflecte ainda muito do fascínio e do vigor das primeiras manifesta-
ções da arquitectura dos Cistercienses, no País.
 As investigações e o abundante registo de medidas efectuados na igreja permitem re-
conhecer a utilização de um retículo, de aparente simplicidade, como princípio met-
odológico para a sua construção. A unidade de medida linear utilizada foi o antigo pé 
real (“pied du roi”). O módulo fundamental é de 8 pés reais de lado.
Como verificamos, o templo taraucense obedece ao proporcionamento habitual das 
igrejas cistercienses de tipo bernardino.

Abstract
The building of the Cistercian Abbey of Tarouca began in 1152 and the church was 
consecrated in 1169. In 1834 the abbey was secularized.
The interior of the building still reflects the formal and semantic expression of the mo-
nastic mentality of the first Cistercians in Portugal.
Much research and abundant records of the measurements made in the church enable 
us to confirm the use of an apparently simple reticle as the methodological principle for 
its architectural composition. The unit of linear measurement adopted was the old king’s 
foot (“pied du roi”). The central module is 8 king’s feet sideways in length.
We were able to confirm that the plan of this temple in Tarouca complies with the propor-
tions typically found in the Cistercian churches of the Bernardin type.
  

Nota Introdutória
Quarenta e cinco anos após a fundação da Ordem de Cister (1098), dá-se a 

afiliação do eremitério beneditino de São João Baptista de Tarouca na Abadia de 
Claraval, em 1143-11441. Da abadia-mãe francesa, veio um grupo de monges para 
reformar aquele cenóbio, segundo o costume e a observância cistercienses.

1 A data desta afiliação continua ainda discutível, por falta de documentos explícitos.
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As obras da novel abadia iniciaram-se em 30 de Junho de 1152 (Fig. 1)2, ocor-
rendo a sagração solene da igreja em 18 de Maio de 11693. De acordo com a notícia 
de uma desaparecida lápide, tem-se atribuído a autoria do projecto arquitectónico 
inicial a João Froilaz, natural de Tarouca4.

2 Ver a inscrição no tímpano do antigo portal axial da frontaria, em exposição no interior da igreja.
3 Cf. a lápide embutida na frontaria da igreja, do lado interno. Da análise do templo, onde não se 

verificam pontos de junção, conclui-se que os trabalhos fundamentais decorreram sem pausas significativas 
até à sua sagração.

4 A averiguar pelo exame das soluções arquitectónicas, sem precedentes no País, julgamos improvável 
que o arquitecto do mosteiro não estivesse vinculado à Ordem. Talvez deva atribuir-se a Froilaz, somente, a 
supervisão dos trabalhos ou, muito simplesmente, uma doação específica e circunscrita às obras da igreja.   

Veja-se nota biográfica em SOUSA VITERBO, Dicionário dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores 
Portugueses, vol. I, Lisboa, 1899, págs. 399-400, e A. DE ALMEIDA FERNANDES, Taraucae Monumenta 
Historica, vol. I/2, Braga, 1992, pág. 250.            

5 Acerca deste florescimento material, consulte-se A. DE ALMEIDA FERNANDES, Acção dos 
Cistercienses de Tarouca (As Granjas nos Séculos XII e XIII), Guimarães, 1976.

Fig. 1 - Mosteiro de São João de Tarouca. Tímpano do antigo portal da igreja com a inscrição 
da fundação.

A construção do mosteiro prosseguiu ao ritmo da capacidade financeira da 
comunidade religiosa, em contínua expansão durante os três primeiros séculos de 
existência5. Estão relacionadas com este período de engrandecimento e prosperidade 
algumas fundações e incorporações de mosteiros e grupos eremíticos que se transfe-
riram para o ideal cisterciense, como, por exemplo, Santa Maria de Ermelo, Santa 
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Maria de Fiães, São Pedro das Águias, São Tiago de Sever, etc.6 Após esta época 
dourada, a Abadia de São João de Tarouca entrou em regime de Comenda, em 
meados do século XV, que lhe provocou um declínio moral e económico desastroso. 
Na centúria seguinte, por solicitação do rei D. João III, o qual invocou abusos morais 
e o não cumprimento do espírito da Regra Beneditina, o mosteiro foi extinto e ads-
trito ao colégio dos Freires de Cristo, em Coimbra, pela bula papal de 26 de Maio 
de 15557. Porém, a vida monástica foi restaurada poucos anos depois, em Janeiro 
de 1560, por ordem do cardeal D. Henrique. A recuperação económica e social de 
São João de Tarouca conheceu novos impulsos, correspondendo os séculos XVII 
e XVIII a uma nova fase, importante e próspera, conforme certificam as obras de 
ampliação e de adorno sumptuosas, então empreendidas.

A fúria da exclaustração das ordens religiosas, decretada em 30 de Maio de 1834, 
assinalou o fim da quase septissecular abadia. Os seus direitos e bens patrimoniais 
foram alienados e vendidos em hasta pública e a igreja aproveitada como matriz 
dos aglomerados populacionais que se desenvolveram naquela proximidade. Lenta e 
penosamente, os edifícios regulares foram-se degradando, a pedra foi desviada para 
construções domésticas e o local, em extremo abandono, acabou por transformar-se  
numa propriedade agrícola. Perdidas as funções e quase todo o espólio arquitectó-
nico desta prestigiada abadia de “monges brancos”, resta-nos, sobretudo, a igreja 
e o genius loci monástico de São João de Tarouca, memórias seminais e relíquias 
singulares de uma primígena comunidade cisterciense portuguesa8.

Arquitectura
O sítio da abadia taraucense, localizado na confluência dos ribeiros das Ave-

leiras e do Pinheiro, permitia o exercício de uma vida monástica regular adequada 

6 Vejam-se JOSÉ MATTOSO, “Eremitas portugueses no século XII”, Lusitania Sacra, 9 (1972), pág. 
22, DOM MAUR COCHERIL, Routier des Abbayes Cisterciennes du Portugal, Paris, 1978, e MARIA 
ALEGRIA FERNANDES MARQUES, “A Introdução da Ordem de Cister em Portugal”, Actas de La 
Introducción del Císter en España y Portugal, [Burgos], 1991, págs. 165-193.

 7 Efectivamente, já o diário da visitação regular do abade de Claraval, D. Edme de Saulieu, feita ao 
mosteiro de Tarouca, entre 8 e 11 de Janeiro de 1533, refere a conduta desregrada dos monges e a urgência 
de uma reforma. Cf. FRÈRE CLAUDE DE BRONSEVAL, Peregrinatio Hispanica (1531-1533), tomo II, 
Paris, 1970, pág. 523.

8 A igreja está classificada como monumento nacional, pelo Decreto-Lei nº 40.684, de 13 de Julho de 
1956. 

Sobre as bases para uma proposta de conservação e valorização deste conjunto, ver ANA FÁTIMA 
PAGARÁ, Proposta de conservação e valorização do conjunto subsistente do mosteiro cisterciense de São 
João de Tarouca, dissertação de mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico, 
Universidade de Évora, 1997 (policopiada), e IDEM, “O mosteiro de São João de Tarouca: um importante 
legado cisterciense a preservar”, Actas do colóquio Cister. Espaços, Territórios, Paisagens, vol. II, IPPAR, 
Lisboa, 2000, págs. 641-652. 
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ao ideal da Ordem, que conjuga o rural com o espiritual: era solitário, fértil e rico 
em pedra e madeira9.

Por questões fisiográficas do local, com um desnível de sul para norte, e para 
facilitar o sistema hidráulico do mosteiro, a implantação dos edifícios regulares 
fez-se do lado setentrional da igreja.

O templo, na sua organização arquitectónica inicial e segundo a nossa pro-
posta de reconstituição, apresentava uma planta bernardina10, com as seguintes 
características:

− disposição em cruz latina, orientada para nascente;
− cabeceira escalonada com presbitério e duas capelas de fecho recto abrindo 

para o transepto, ambos pouco profundos;
− corpo longitudinal tripartido e seccionado por cinco tramos transversais;
− pilares de secção rectangular;
− elevação segundo o sistema pseudo-basilical, sendo a altura da nave central 

dupla da das naves colaterais;
− frontaria latina precedida de paraíso ou galilé11;
− cobertura com abóbadas de arco quebrado (Figs. 2-3)12.
Não obstante as várias vicissitudes históricas, o interior da igreja reflecte ainda 

muito do fascínio e do vigor assertivo das primeiras manifestações da arquitectura 
dos Cistercienses, no País. A sobriedade e a noção de clareza e de simetria perfeita 
mantêm-se praticamente indiferentes na identidade e no rigor dos seus valores e 
princípios correlativos (Figs. 4-5). Actualmente, o templo apresenta o corpo nascente 

9 Sobre os condicionamentos locais que presidiram à “invenção” do sítio cisterciense, embora 
confinados ao caso irlandês, veja-se o estudo de GERALDINE CARVILLE, The Occupation of Celtic Sites 
in Medieval Ireland by the Canons Regular of St Augustine and the Cistercians, Kalamazoo, 1982.  

10 Acerca da noção de “planta bernardina”, devida a Esser e aplicada às igrejas cistercienses do tipo 
de Fontenay (1139), vejam-se os estudos de KARL HEINZ ESSER, “Über den Kirchenbau des Heiligen 
Bernhard von Clairvaux: eine Kunstwissenschaftliche Untersuchung aufgrund der Ausgrabung der 
romanischen Abteikirche Himmerod”, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, 5 (1953), págs. 195-      
-221, WOLFGANG RUG, Der “Bernhardinische Plan” im Rahmen der Kirchenbaukunst der Zisterzienser 
im 12. Jahrhundert, tese de doutoramento, Universidade de Tubinga, 1983, e BENOÎT CHAUVIN, «Le 
plan bernardin: réalités et problèmes», Bernard de Clairvaux. Histoire, mentalités, spiritualité, Paris, 1992, 
págs. 307-348.

A planta desta igreja, de prospecto rural e dimensões modestas, destinada a uma comunidade pequena, 
corresponde ao tipo reduzido, do qual temos um outro modelo ainda mais simplificado na igreja de Santa 
Maria de Aguiar (Figueira de Castelo Rodrigo).

11A primitiva fachada era de tipo latino, isto é, a sua estrutura reflectia a disposição interna do 
edifício.  

12 O sistema de abobadamento das naves colaterais é perpendicular ao da nave central, equilibrando-
-o. A este propósito, veja-se VIRGOLINO FERREIRA JORGE, “A igreja de São João de Tarouca e a 
evolução da abóbada de berço em Portugal”, comunicação apresentada às Primeiras Jornadas Culturais 
do Concelho de Tarouca, Tarouca,  9-11 de Julho de 1987.
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Fig. 3 - Mosteiro de São João de Tarouca, igreja. Planta actual (a pontilhado indicam-se as 
obras pós-medievais).

Fig. 2 - Mosteiro de São João de Tarouca, igreja. Planta e corte transversal originais (recons-
tituição).
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Fig. 5 - Mosteiro de São João de Tarouca, igreja. Pormenor do arranque das abóbdas do corpo 
longitudinal.

Fig. 4 - Mosteiro de São João de Tarouca. Interior da igreja.
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alterado com a ampliação do presbitério, na última década do século XVII, e a cons-
trução da sacristia nova, em 1710, adossada ao braço setentrional do transepto, que 
absorveu metade da área primitiva da capela colateral adjacente (Fig. 6). No exterior, 

Fig. 6 - Mosteiro de São João de Tarouca. Exterior da cabeceira da igreja (vista de sudeste).

13 Para uma leitura histórico-artística, consultem-se, entre outros: VASCO DE ALMEIDA MOREIRA, 
Monografia do Concelho de Tarouca, Viseu, 1924, JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS, Memórias de 
Mondim da Beira, Lisboa, 1933, ARTUR DE GUSMÃO, A Expansão da Arquitectura Borgonhesa e os 
Mosteiros de Cister em Portugal, Lisboa, 1953, DOM MAUR COCHERIL, Notes sur l’Architecture et le 
Décor dans les Abbayes Cisterciennes du Portugal, Paris, 1972, e IDEM, Routier des Abbayes Cisterciennes 
du Portugal, Paris, 1978, M. GONÇALVES DA COSTA, Igreja do Convento de São João de Tarouca, 
Viseu [1982] e A. DE ALMEIDA FERNANDES, As Dez Freguesias do Concelho de Tarouca (História e 
Toponímia), Braga, 1995.

os alçados foram muito extirpados do seu prospecto medieval, com as renovações dos 
séculos XVII e XVIII. Durante estas campanhas de obras, substituiu-se o portal da 
frontaria, abriram-se as janelas superiores, refez-se a rosácia e aboliu-se a galilé. Os 
corpos das naves laterais, onde se alargaram ou rasgaram algumas janelas, foram 
levantados até encontrarem o beirado da nave central (Figs. 7-8)13.

Com os últimos trabalhos de restauro, efectuados nos anos Trinta do século 
passado, procedeu-se à consolidação estática do monumento, reconstruiu-se a 
capela do braço sul do transepto, destruída por questões de “equilíbrio” reformis-
ta aquando das obras setecentistas da sacristia, e libertou-se a igreja de algumas 
excrescências adventícias.
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Fig. 8 - Mosteiro de São João de Tarouca. Cunhal da frontaria/alçado sul da igreja mostrando 
as “cicatrizes” da elevação da cobertura.

Fig. 7 - Mosteiro de São João de Tarouca. Frontaria da igreja.
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No estado actual, é difícil proceder à avaliação arquitectónica do conjunto mo-
nástico medieval, dado o desaparecimento generalizado das ruínas das construções 
regulares, das quais conhecemos o traçado parcial e algumas descrições e fotografias 
antigas (Figs. 9-10)14. Por isso, a igreja subsistente assume um papel paradigmático 

Fig. 10 - Mosteiro de São João de Tarouca. Vista de noroeste (antiga).

14 Cf. VASCO DE ALMEIDA MOREIRA, ob. cit., e JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS, ob. 
cit.. Sobre a campanha arqueológica efectuada na área dos lugares regulares, veja-se ANA SAMPAIO E  
CASTRO e LUIS SEBASTIAN, “Intervenção Arqueológica no Mosteiro de São João de Tarouca: 1998-
-2001”, Património/Estudos, 2, IPPAR, Lisboa, 2002, págs. 33-42.

Fig. 9 - Mosteiro de São João de Tarouca. Ruínas da sala do Capítulo (desaparecidas).
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na história da nossa arquitectura sacra do penúltimo quartel do século XII, pela 
singeleza do seu vocabulário formal inovador e por constituir o mais arcaico exem-
plar cisterciense, em Portugal. Na impossibilidade do confronto tipológico entre a 
primitiva igreja bernardina de Claraval e a de São João de Tarouca, podemos fazê-lo 
com a igreja de Fontenay (1139-1147), considerada protótipo dos primeiros templos 
cistercienses, obedecendo aos desideratos ascéticos e à austeridade estética de São 
Bernardo, com a qual São João de Tarouca mantém evidentes conformidades tectó-
nicas. Essa fidelidade está patente na funcionalidade do espaço unitário, na robustez 
da construção, na sobriedade das formas e na racionalidade estrutural, com repúdio 
absoluto pela escultura decorativa historiada. Enfim, uma arquitectura extremamente 
simples e sólida, reflexo da antiga gravitas cisterciense na sua dicotómica pobreza 
de meios e riqueza de ordem15.

     
Medida e Número

As investigações e o abundante registo de medidas efectuados na igreja cister-
ciense de São João de Tarouca permitem-nos reconhecer a utilização de um retículo 
de aparente simplicidade como princípio metodológico para a sua construção. O 
uso consciente e atento do módulo, como factor numérico-geométrico do traçado 
regulador de toda a composição arquitectónica do monumento, na sua forma 
tridimensional, é um exemplo claro do saber prático e do espírito sistemático dos 
construtores cistercienses, à parte do seu valor simbólico. Na sua subordinação a um 
método rigoroso e coerente de medidas, este design ortogonal regula, por adição 
ou divisão aritmética comum da sua unidade geométrica básica, os parâmetros 
morfométricos essenciais do templo. Este processo de modulação simples segundo a 
quadratura (ad quadratum), de grande eficácia e vantagem estética por garantir uma 
organização eurítmica da área edificada, foi considerado uma norma da arquitectura 
dos Cistercienses, aplicável em qualquer escala (Figs. 11-13). 

Em geral, a unidade de comprimento adoptada na arquitectura europeia foi 
o pé, até à oficialização do sistema métrico decimal, no século XIX. Em Portugal, 
devido à forte romanização da Península Ibérica, foram de uso corrente, até àquela 
data, o palmo romano (= 0,223 m) e o pé romano (= 0,296 m)16. Embora não esteja 

15 Sobre a arquitectura da Ordem em geral, há numerosos estudos. Consultem-se, por exemplo, 
JOSÉ CARLOS VALLE PÉREZ, “La arquitectura cisterciense: sus fundamentos”, Cistercium, vol. 151, 
Carcastillo, 1978, págs. 275-289, ULRICH SCHRÖDER, “Architektur der Zisterzienser”, em  K. ELM, P. 
JOERIßEN e H. J. ROTH (eds.), Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit, Aachen, 
1980, págs. 311-344, ou DAMIÁN YÁÑEZ NEIRA, “San Bernardo revolucionario del arte”, Cistercium, 
vol. 182, Carcastillo, 1990, págs. 65-84. 

16 Com o pé romano determinaram-se todas as medidas e proporções da catedral de Évora (ca. 1280), 
com uma margem de erro média de ± 0,057 m, o que permitiu a reconstituição da sua planta primitiva.         
Cf. VIRGOLINO JORGE, Der Dom von Évora. Seine Stellung in der mittelalterlichen Architektur 
Portugals, Friburgo/Br., 1984, págs. 108-115.
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Fig. 11 - Mosteiro de São João de Tarouca, igreja. Planta original (reconstituição) inscrita no 
retículo (medidas em pieds du roi).
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Fig. 12 - Mosteiro de São João de Tarouca, igreja. Promenor da cabeceira e transepto originais 
(reconstituição) inscritos no retículo.

ainda comprovado documentalmente nem desmentido tecnicamente, pode afirmar-
-se com convicção que o projecto arquitectónico da igreja de São João de Tarouca 
não foi dimensionado em pés romanos. A unidade de medida linear utilizada foi o 
antigo pé real (pied du roi), equivalente a 0,325 metros do sistema métrico decimal 
e dividido em doze polegadas (= 0,027 m). A sua justificação deve-se ao facto de 
o projecto undecentista ter sido elaborado no país-berço da Ordem Cisterciense17. 

17 Verifica-se  a  mesma unidade fundamental das medidas de comprimento, por motivo idêntico, na 
igreja abacial de Alcobaça (1178). Cf. VIRGOLINO FERREIRA JORGE, “Measurement and Number in 
the Cistercian Church of Alcobaça”, Arte Medievale, nº 1, 2º tomo, Roma, 1994, págs. 113-120, e IDEM,  
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Fig. 13 - Mosteiro de São João de Tarouca, igreja. Corte transversal original (reconstituição) 
inscrito no retículo (medidas em pieds du roi).

Esta asserção pode comprovar-se com grande rigor e facilidade, através do cotejo 
das dimensões da obra, onde não há conflitos evidentes entre a cratícula e a planta 
actual. O módulo unitário é de 8 pés reais (= 2,60 m) de lado. Isto confirma tanto a 
validade da malha quadrática como esclarece a cultura do discurso arquitectónico 
cisterciense, de grande inteligência concepcional e harmonioso sentido de unidade. 
Torna difícil, ainda, falar de acasos na arquitectura sacra medieval, ordenada com 
arte e ciência (ars sine scientia nihil est), segundo medida e número (Sab. 11,20)18.         

No seu dimensionamento geral, verificamos que as medidas principais da 
igreja (espacialidade, volumetria, ritmo dos elementos arquitectónicos, espessura 
de paredes, pilares, contrafortes, etc.), quer para o traçado simétrico da planta quer 
para a composição dos alçados, foram criteriosamente definidas e quantificadas 

“Espaço e Euritmia na Abadia Medieval de Alcobaça”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, 
nº 93, 1º tomo (1999), págs. 103-120.

18 Para uma reflexão geral sobre os conceitos antitéticos de arte e ciência, no quadro epistemológico da 
Idade Média, consultem-se, em particular, as obras de O. MAUCH, Der lateinische Begriff Disciplina. Eine 
Wortuntersuchung, Friburgo/Ü, 1941, GUY BEAUJOUAN, L’interdépendance entre la science scholastique 
et les techniques utilitaires (XIIeet les techniques utilitaires (XIIeet les techniques utilitaires (XII , XIIIe, XIIIe e, XIIIe, XIII  et XIVe et XIVe et XIV  siècles), Paris, 1957, ILSETRAUT HADOT, Arts Libéraux 
et Philosophie dans la Pensée Antique, Paris, 1984, e DIETRICH CONRAD, Kirchenbau im Mittelalter, 
Lípsia, 1990. 
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em múltiplos inteiros do módulo fundamental ou unidade geométrica básica, 
conforme testemunham as relações dimensionais seguintes:

    8 pés - largura das naves colaterais;
profundidade do braço do transepto.

  16 pés - profundidade das capelas colaterais;
largura da galilé (reconstituição);
profundidade dos tramos.

  24 pés - medidas internas do presbitério (reconstituição);
altura do presbitério (reconstituição);
altura do transepto (vértice da abóbada);
largura da nave central.

  32 pés - medida exterior do presbitério. 
  40 pés - altura total da igreja.
  48 pés - largura interior do corpo longitudinal.
  64 pés - comprimento do transepto.
  80 pés - comprimento do corpo longitudinal.
128 pés - comprimento da igreja (sem galilé).
144 pés - comprimento total da igreja (reconstituição).

Na tabela adiante, apresenta-se o registo total das medidas gerais da igreja, 
em pés reais, a sua equivalência em metros e os valores medidos na obra, com as 
respectivas diferenças19. Como podemos facilmente observar, há uma concordância 
quase absoluta entre os valores teóricos projectados (intenção arquitectónica) e as 
dimensões efectuadas na obra da igreja (realidade arquitectónica). As pequenas 
diferenças resultam, naturalmente, dos processos rudimentares de transposição das 
medidas, na época medieval.

Os corpos de construção principais da igreja medieval mantêm, entre si, as 
seguintes relações de proporcionalidade estática:

1:1 - medidas do presbitério.
4:3 - relação entre as medidas A e B (Fig. 11).                   
3:2 - altura/largura da nave central;
   profundidade/largura das naves colaterais.
5:3 - profundidade/largura do corpo longitudinal;
   altura/largura das naves colaterais.

19 Agradeço ao Engº Fernando Leitão de Figueiredo o prestimoso auxílio no levantamento métrico 
da igreja.
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IGREJA DE SÃO JOÃO DE TAROUCA

Quadro de Medidas Principais

Comprimento da igreja (reconstituição)

Largura interior da igreja

Cabeceira - Presbitério:
                     profundidade (reconstituição)
                     largura exterior
                     altura (vértice da abóbada, reconstituição)
                  - Capelas laterais:
                     profundidade
                     largura interior
                     altura (vértice da abóbada)

Transepto - largura
                     comprimento
                     altura (vértice da abóbada)

Corpo longitudinal - profundidade
largura interna
altura nave central (vért. abób.)
largura nave central (e. e.)
altura naves later. (vért. abób.)
largura naves laterais (e. p.)
pilares - comprimento

                                   largura

Paraíso (reconstituição) - largura 

Espessura de paredes 

Largura das portas - axial (reconstituição)
conversos
monges
mortos
sacristia

e. e. = entre eixos ; e. p. = entre eixo e parede
Fonte de erro (valor médio) = ± 2,4 cm 

medida
em pés 
reais
128

64

24
32
24

12
95/6

12

22
64
24

80
48
39
28
21
10
33/4

3

12

3
21/3

9
61/3

4
31/6

3

equiva-
lência

(m)(m)
41,60

20,80

7,80
10,40
7,80

3,90
3,19
3,90

7,15
20,80
7,80

26,00
15,60
12,67
9,10
6,82
3,25
1,22
0,97

3,90

0,97
0,75

2,93
2,06
1,30
1,13
0,97

valor 
medido 

(m)(m)
?

20,78

?
10,38

?

3,87
3,18
3,87

 7,15
20,85
  7,79

26,04
15,57
12,65
9,07
6,79
3,23
1,21
0,97

?

0,97
0,75

?
2,06
1,30
1,13
0,97

diferen-
ça

(cm)(cm)
?

-2

?
-2
?

-3
-1
-3

-
+5
-1

+4
-3
-2
-3
-3
-2
-1
-

?

-
-

?
-
-
-
-
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20 Sobre estas medidas e regras de proporcionalidade, consulte-se, essencialmeente, HANNO HAHN, 
Die frühe Kirchenbaukunst der Zisterzienser. Untersuchungen zur Baugeschichte von Kloster Eberbach im 
Rheingau und ihren europäischen Analogien im 12. Jahrhundert, Berlim, 1957, págs. 66 ss.

2:1 - comprimento/largura da igreja (reconstituição);
   alturas da nave central/naves colaterais.
4:1 - profundidade/largura da galilé (reconstituição).
4:2:1 - comprimento/largura/altura da igreja.
6:3:2 - largura da nave central/profundidade dos tramos/
      /largura das naves colaterais.

Conforme verificámos acima, o templo de São João de Tarouca obedece ao pro-
porcionamento habitual das igrejas cistercienses de tipo bernardino, porquanto:

− observa uma relação equilibrada de 4:3 entre a medida A, que vai do fundo 
do transepto à nave colateral oposta, e a distância B, que vai do centro do cruzeiro 
à extremidade da capela-mor (Fig. 11)20;

− tem uma proporção de 2:1 entre a altura da nave axial e a das naves colaterais 
(Fig. 13).

As medidas e proporções numéricas supracitadas, obtidas por cálculos aritmé-
ticos muito simplificados, podem, do mesmo modo, ser explicadas em termos geo-
métricos pitagóricos, no quadro das artes liberales. A partir do módulo fundamental, 
com os referidos 8 pés reais (= 2,60 m) de lado, que serviu de matriz proporcional 
ao traçado modular ad quadratum, as medidas dos lados dos quadrados seguintes, 
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obtidos por uma rotação de quarenta e cinco graus, estão em progressão geométrica 
de razão √2. Assim, segundo as fórmulas algébricas, se designarmos o comprimento 
do lado desse quadrado básico AB por a, obtemos as medidas dos sucessivos qua-
drados maiores: b = a√2; c = 2a; d = 2a√2, etc., isto é, CD = 11,31 pés (= 3,68 m);      
EF = 16 pés (= 5,20 m); GH = 22,62 pés (= 7,35 m), etc. O desenho seguinte ajudará 
a compreender melhor a construção geométrica da quadratura21.

A inserção da planta da igreja, bem como seguramente de todo o complexo 
monástico primitivo desaparecido, numa estrutura reticular ortogonal muito forma-
lizada, mas de grande clareza programática, exprime conceitos primordialmente 
estéticos de regularidade e de ordem, de beleza e de estabilidade, características 
tradicionais e suficientes da filosofia da composição e da praxe arquitectónica cis-
tercienses. Como obra de espírito geométrico criativo e intelectivo, o seu tratamento 
presta-se, naturalmente, à conotação simbólica, nas suas associações matemáticas e 
místicas. Mas o fascínio subtil e apaixonante da arcanidade numerológica sagrada 
aqui expressa, como princípio ordenador e chave de toda a composição edifica-
da, inscrita num tempo e numa sensibilidade medievais, ultrapassa o horizonte 
específico deste trabalho22. Refira-se, contudo, que algumas destas proporções, 
obedecendo a regras aritméticas e a preceitos geométricos vulgares, parecem ter 
sido adoptadas conscientemente da arquitectonografia bíblica, a julgar por certas 
referências arquetípicas conhecidas, como a construção do Tabernáculo de Moisés 
(Ex. 26; 36-38), a Arca de Noé (Gn. 6, 13-22), a Visão do Templo de Ezequiel (Ez. 
40-43), o Templo Salomónico (1 Rs. 6 e 2 Cr. 3)23, etc. Por outro lado, conhecido 
o influxo da herança filosófica pitagórica e neoplatónica manifestamente exercida 
pelo augustinismo na teologia mística e nos postulados artísticos de São Bernardo de 

21 Quanto à aplicação prática de conhecimentos geométrico-matemáticos na Idade Média ocidental, 
como ramos científicos do Quadrivium, note-se que a tradução latina dos famosos Elementos de EUCLIDES 
está disponível já desde o século XII (ca. 1120) e que o tratado de HUGO DE SÃO VÍTOR, Practica 
geometriae, foi escrito ao redor de 1125. Do segundo quartel do século seguinte, data o famoso caderno 
de esboços de VILLARD DE HONNECOURT, que atesta conhecimentos especializados em matéria 
de Geometria aplicada à Arquitectura, nomeadamente dos Cistercienses. A este propósito, podem ler-se 
com proveito os estudos de HERMANN JOSEF ROTH, “Mathematik, Naturwissenschaften, Technik 
und Medizin bei den Zisterziensern”, em K. ELM, P. JOERIßEN e H. J. ROTH (eds.), Die Zisterzienser. 
Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit, Aachen, 1980, págs. 171-177, e de ROLAND BECHMANN, 
Villard de Honnecourt. La Pensée Technique au XIII. Siècle et sa Communication, Paris, 1991. 

22 Sobre o simbolismo e a estética numérica medieval, consultem-se, entre outros, VINCENT 
FOSTER HOPPER, Medieval Number Symbolism, Nova Iorque, 1938, ou HEINZ MEYER e RUDOLF 
SUNTRUP, “Zum Lexikon der Zahlenbedeutungen im Mittelalter”, Frühmittelalterliche Studien, 11 (1977), 
págs. 1-29.

23 Para uma leitura conjunta destes modelos apocalípticos, veja-se o estudo de JUAN ANTONIO 
RAMIREZ (coord.), Dios Arquitecto, Madrid, 1991.    

drados maiores: b = a√2; c = 2a; d = 2a√2, etc., isto é, CD = 11,31 pés (= 3,68 m);      
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Claraval24,  parece-me significativo referir a importância de algumas destas relações 
numéricas exactas na funcionalidade técnica e na doutrina estética do monumento 
taraucense. Conforme sabemos, também em linguagem musical clássica a tonalidade 
corresponde à simetria, à proporção e ao acordo geométrico. Por isso, segundo creio, 
são intencionais a analogia e a compatibilidade explícitas verificadas na “orquestra-
ção” entre alguns “neumas” visuais e a sonoridade da sexta arte liberal, mormente 
com as três consonâncias harmónicas 4:3 (quarta), 3:2 (quinta) e 2:1 (oitava), para 
além da relação uníssona de simetria absoluta 1:1 (prima), decorrente da figura 
geométrica do quadrado25.

 Conclusão
Com este trabalho preliminar, necessariamente breve, aplicado às medidas e pro-

porções de um dos melhores exemplos disponíveis da nossa arquitectura cisterciense 
primeva, pretende-se chamar a atenção para um aspecto específico da história da 
Arquitectura, ainda por explorar, no País. A determinação da metrologia adoptada 
num edifício histórico é de importância fundamental para o arquitecto e para o 
historiador da Arquitectura. Na sua utilidade e imprescindibilidade, o conhecimento 
e o respeito pelos princípios geométricos essenciais (regularidade, ordem e propor-
ção), como factores operativos do projecto, possibilitam uma melhor compreensão 
da obra, fornecem conclusões valiosas para o historial do monumento e ajudam a 
fixar os pontos essenciais para uma eventual intervenção de restauro26.

24 Designadamente, através dos tratados De ordine, De musica e De civitate Dei, onde Santo Agos-
tinho parece interpretar as formas como resultado dos números (formas habent, quia numeros habent). 
Sobre estas referências espirituais, cf. RÉGIS JOLIVET, Saint Augustin et le néo-platonisme chrétien, 
Paris, 1932; K. SVOBODA, L’Esthétique de Saint-Augustin et ses Sources, Paris, 1933; J. O’MEARA, 
“Augustine and Neo-platonism”, sep. de Recherches Augustiniennes, tomo I, Paris, 1958; P. HADOT, 
“Neoplatonism and Early Christian Thought”, em H. J. BLUMENTHAL e R. A. MARKUS (eds.), Es-
says in Honour of A. H. Armstrong, Londres, 1981, págs. 124-137; E. GILSON, La Théologie mystique de 
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25 É importante lembrar que, segundo as teorias pitagóricas, harmonía (arte da música) equivale a  ari-
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Pela sua admirável definição e coerência espacial, articulação orgânica, ritmo e 
escala, monocromia e textura, luz e opacidade, geometria e proporção, a igreja de 
São João de Tarouca – a mais ascética igreja portuguesa – documenta, em simul-
tâneo, uma experiência técnica e uma fractura estética formalmente adiantadas no 
tecido cultural português coevo. 
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